عنه (عجل اهلل فرجه ال�شريف):
اللهم احجبني عن عيون �أعدائي واجمع بيني وبني
�أوليائي واجنزيل ما وعدتني واحفظني يف غيبتي �إىل �أن
ت�أذن يل يف ظهوري.
مهج الدعوات �ص302:

ال�شيخ الكوراين...:
تمهيدنا

فاز ال�سائرون

يس ��عى اإلنس ��ان ب ��كل م ��ا أوتي م ��ن  طاقة
وامكان ��ات الن يس ��خرها قربا م ��ن ملهمه ،ربا
كان أو عبدا ,والمؤمن ��ون تدعمهم وتوظف لهم
الروايات الش ��ريفة مخزونا فكري ��ا ينظم عملية
اس ��تثمار االمكانات وتس ��خير الطاق ��ات باتجاه
يؤمّن لهم البع ��د المادي والمعن ��وي في حياتهم
الدنيا واالخرى.
وقد ضمنت الش ��ريعة المقدس ��ة لمن يسير
وفق تنظيمها وتسخيرها للطاقات البشرية جملة
م ��ن الضمان ��ات الكبرى على راس ��ها أن يس ��عد
االنس ��ان في الدنيا ويفوز في اآلخرة ,ومن بين
ما قدمته الش ��ريعة المقدس ��ة من أس ��س تنظم
مخزونات اإلنس ��ان عملية االرتب ��اط والرقي في
ه ��ذا االرتب ��اط ،فال ��ذي يرتبط باهلل س ��بحانه
وتعال ��ى من خالل الص�ل�اة ،ويس ��تثمر طاقاته
وامكانات ��ه ألجله ��ا س ��يجد منها طريقا ميس ��را
للوص ��ول ،وال يقتص ��ر هذا الطري ��ق على مرتبة
واحدة بل س ��يجد ان لها مرات ��ب كلما اعطى لها
مزيدا م ��ن طاقته وامكاناته ،فهي ليس ��ت رتبة
واحدة يحص ��ل عليه ��ا وتنتهي المس ��ألة ،وهذا
أجمل ما في الشريعة المقدسة.
وما اعدته الش ��ريعة للمؤمني ��ن بها يختلف
م ��ن بي ��ن كون ��ه زماني� �اً أو مكاني� �اً أو أنّ ��ه يجمع
االمري ��ن مع ��ا ,فالح ��ج ينظ ��م طاقة االنس ��ان
الستثمارها وهو زماني ومكاني ،وشهر رمضان
كذلك إال انه زماني وهكذا بقية الشؤون العبادية
أو غيره ��ا الت ��ي س ��عت م ��ن خالله ��ا الش ��ريعة
المقدسة ان توجد االنس ��ان الصالح القادر على
ان ينظم شؤون الدنيا ويكسب اآلخرة.
وم ��ن بي ��ن تل ��ك النواف ��ذ الت ��ي فتحته ��ا
الشريعة المقدسة ،مش ��رعة االرتباط بالذوات
المعصومة وبذل الطاقات الب ��ارزة والكامنة في
سبيل هذا االرتباط.
واليوم نش ��هد احياء لش ��عيرة لو اس ��تثمرت
فيه ��ا الطاق ��ات بش ��كل أو بآخر فإنها س ��ترتقي
باالفراد الذين يتلبس ��ون بها الى مراتب عليا في
سلم الكمال.
وليس ��ت هذه الشعيرة المقدس ��ة إال السير
على االقدام لبلوغ مرقد س ��يد الشهداء ,Qإذ
ان هذا الزمان الخاص والمكان الخاص انقلبت
فيه الموازين اجتماعيا ،بل وحتى تلك الروايات
الت ��ي وصلت إلى المؤمنين تؤكد هذا االنقالب,
ففي البعد االجتماعي تجد الناس غير الناس،
تجد الكرم المنقطع النظي ��ر ،والخلق الرفيع،
والبذل لكل شيء ،واالنقطاع عن الدنيا ،فتجد
كل صفة نبيلة أرادت الشريعة المقدسة ايجادها
من خالل الصالة أو الصيام أو غيرها ،تجد ان
الحسين Qقد اوجدها في نفوس سائريه.
وتجد ان الش ��ريعة المقدسة قد نصت على
ان الس ��ائرين في هذا ال ��درب يصلون الى مرتبة
أن المالئكة ال يسجلون ما يصدر منهم من شر،
بل يس ��جلون الخير فقط ،فعن الصادق( :Qإن
م ��ن أتاه وكل اهلل به ملكي ��ن يكتبان ما يخرج من
في ��ه م ��ن خير وال يكتب ��ان ما يخرج م ��ن فيه من
شر) وأن الضمانات التي قدمتها الشريعة لسائر
ه ��ذا الدرب _واقلها أن ال يرى النار_ تؤكد على
هذا االنقالب وهذه الثورة.
ولكن ه ��ذه الثورة وهذا االنق�ل�اب ال يمكن
ان يك ��ون كما غيره من العبادات إالّ أن يكون ولي
االم ��ر حاضراً فيها ،وقدوته ��ا وراعيها ،فالبد
للس ��ائرين م ��ن ان يلتفت ��وا الى ان كلم ��ا يريدون
الحصول عليه وكل ما يؤسس ��ون له وكلما يبذلونه
م ��ن طاق ��ات وامكان ��ات ال يمك ��ن ان يص ��ب في
مصب ��ه الصحيح إالّ بان يلحظ ��وا الى جنب ذلك
ان هذا مقدم بواس ��طة امام العصر وانه ال ينفذ
وال يجري ماؤه إالّ اذا صب بين يدي ولي األمر،
وتلقاه بالقبول ،وسيتلقاه إذا التفتنا بال شك.
فالب ��د ان نلتفت ال ��ى أن ما نبتغي الحصول
عليه انقالب في ذواتنا ،وان تصبح هذه الذوات
قريبة م ��ن مراتب العصمة ،إذ اكدت النصوص
الش ��ريفة على انه ال يسجل في هذا الطريق على
السائرين ش ��ر وال يكتب إال الخير ,ان ذلك كله
الب ��د ان يك ��ون مقرون ��ا بالطاع ��ة المطلقة لولي
األم ��ر وصاح ��ب الزم ��ان ،Qفالص�ل�اة عل ��ى
النب ��ي Nوآل ��ه Kالتي ينبغي ان تك ��ون قريننا
االول في س ��يرنا الملكوتي هذا ،ينبغي ان تقرن
بتعجي ��ل لفرج موالن ��ا Qوالصدق ��ة والبر وحب
الخي ��ر وقضاء الحوائج ،كل ذل ��ك _فضالً عن
العب ��ادات الواجب ��ة_ يجب ان نلتف ��ت أنها نوافذ
أريد بها الوص ��ول إلى مرتبة من الطاعة لإلمام
 Qنصي ��ر معها مقبولين لديه ،فإذا قبلنا عنده
 Qقُبلن ��ا عند اهلل س ��بحانه وتعال ��ى ,وهذا هو
الفوز الذي يتمنى كل س ��ائر أن يحظى به ويرجع
إل ��ى محل ��ه ،وقد اطمأنت نفس ��ه ب ��ان حاله قد
تغي ��ر نحو الخي ��ر وانه ق ��د غفرت ل ��ه مقترفاته
الس ��ابقة وس ��يتجنب تل ��ك الش ��رور بفض ��ل هذا
السير في المستقبل ،وان كل هذه العملية وهذه
الحالة التي مر به ��ا انما كانت كذلك بفعل قربه
من اإلمام Qواس ��تحضاره لوج ��وده ،واالّ دون
ذلك فهي بال ش ��ك ال تعدو كونها حركة كس ��ائر
الحركات وس ��يرا كسائر مسيرنا ،إن لم يؤخرنا
فال يقدمنا                                  .رئي�س التحرير

دجال الب�صرة (�أحمد ا�سماعيل كاطع)

اعرتف من غري ق�صد �أنه من خمابرات �صدام
القر�آن يهدي �إىل الإمامQ

السيد محمد حسين الحسيني الطهراني

هلل تعالى ف ي كتابه الكريم:
قا ل ا 
(يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ َءامَ�نُ��و´ا أَطِيعُوا اللهََ َو أَطِيعُوا
الرَّسُو َل وَ أُولِ ي االْمِْ��ر مِن ُكمْ َفإِ ن تَنَـ›زَعْتُمْ فِ ي شَيٍْء
ُول إِ ن ُكنتُمْ تُؤْمِنُو َن بِاللهَ ِ وَإليو ِْم
َفرُدُّوهُ إل ى اللهَ ِ وَ الرَّس ِ
االْخ ِِر َذ›لِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيالً).
ص المربّ ي
إ ّن اإلم��ام (ول��ي األم��ر) ،هو الشخ 
لإلنسا ن إل ى أعلى درج ة م ن الكمال ،وآخر نقط ة م ن
ذرو ة التوحيد و مقا م المعرفة .و لمّا كا ن خلقاإلنسان
بالحقّ ،فينبغ ي أ ن يكو ن اإلم��ام مرشداً و موصالً
لإلنسا ن إلى تلك الذرو ة بالحقّ.
يتّض ح من نصوص القرآن الكريم أن خلق العالم
ك م ن خال ل
واإلنسان إنما هو على أساس الحق ،وذل 
قوله تعالى( :مَاخَلَ ْقنَاالسَّمَـاوَاتِ وَاالْرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ
إِالَّ بِالْحَقِّ).
ويستفاد م ن اآليتي ن أ ّن الموجودا ت إنّما خُلِ َق ت م ن
ف الصحيح .وعلى هذا المنوا ل
وح ي الحكم ة والهد 
هلل سبحان ه وتعال ى اإلنسان الذ ي يعتبر جزءاً
خل ق ا 
من هذ ه الكائنا ت وجبل ه على فطر ة التوحيد.
هلل اإلن �س��ان إلدارة
وع�ل��ى ه��ذا ال�م�ب��دأ ،خل ق ا 

ه � � ��ذا ال��م��ع��ن�� ى
وب� �ل ��و غ ال�م �ع��رف � ة
ب ه��ذ ه
واس �ت �ي �ع��ا 
الحقيقة .وجع ل
ف � �ي ق��ل��ب�� ه ق � �وّ ة
جاذب ة نحو ساح ة
ال ُقدس.
ف � � � �ي ض� � ��وء
ذل� � � � � �ك ،ف � � ��إ ّن
اإلن �س��ان ينبغ ي أ ن يخض ع لتربيّ ة صائب ة و تعلي م
هلل قد أنز ل
ك ف��إ ّن ا 
صحي ح حت ى يبل غ كماله .و لذل 
القرآ ن بالحقّ أيضاً( .اللهَُ الَّذِ ي أَنزَ َل الْكِتَـ›بَ بِالْحَقِّ
وَ الْمِيزَا َن).
ك أرس� ل رسول ه بالحقّ و دي ن الحقّ( :هُوَ
و كذل 
ِين الْحَقِّ).
الَّذِ ي أَرْسَ َل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ د ِ
إ ّن الدي ن ال��ذ ي ج��اء ب ه رس��و ل اهلل Nهو دي ن
الحقّ ال��ذ ي اليأتي ه العب ث والباطل ،ويستطي ع أ ن
س جميعهم؛ ويقوده م نحو الكما ل
يلبّ ي حاجا ت النا 
الحقيقيّ والتوحيد المطلوب.
التتمة صفحة)6( :

الق�ضية املهدوية عقالئية
الشيخ صادق اخوان

الفكر المهدوي فكر ل��ه ج��ذور وأص��ول تاريخية
منذ ال�ق��دم وه�ن��اك مؤلفات كثيرة وم �ص��ادر علمية
متعددة واقالم مختلفة بحثت في هذا الموضوع والن
الفكر المهدوي والقضية المهدوية تهم البشرية وتهم
مستقبل اإلنسانية فوجب ان نتعرض لهذا الموضوع من
وجهة نظر علمية ونسلط الضوء على أبرز التحديات
التي تواجه هذا الفكر.
هناك نظرة تكاد تكون سطحية ال��ى حد ما في
دراس��ة الفكر المهدوي ،إذ أن هناك من يحاول أن
يجعل المهدي خاصا بفرقة معينة أو بدين معيّن أو
بفكر معيّن ،مع أن فكرة الخالص وفكرة النجاة فكرة
منتشرة في أدبيات العالم منذ وق��ت طويل ،وغني
عن التعريف أ ّن األديان السماوية برمتها قد تحدثت
وأسهبت في إيضاح هذا الموضوع.
إن الفكرة المهدوية والعقيدة المهدوية كأكثر
العقائد اإلسالمية ،بل إ ّن جميع العقائد التي تمتلك

أص ��ال ��ة وج � ��ذوراً
راس �خ��ة ل��م تنجو
م � ��ن ال��ت��ح��ري��ف
وال��ت��ط��اول س��واء
ك��ان ف��ي الجانب
العلمي أو الجانب
اإلع� �ل ��ام � � ��ي أو
ال �ج��ان��ب العملي
والتطبيقي ،ومن
األمور التي طالت
الفكرة المهدوية ه��و م��وض��وع تحجيم ه��ذه العقيدة
والفكرة في طائفة خاصة وهم الشيعة االثنا عشرية،
مع ان الفكرة المهدوية انبعاثها األولي إنما هو انبعاث
عقالني كما هو شأن اإليمان باهلل سبحانه وتعالى كما
لم يمكن أن نخصص اإليمان باهلل بمذهب أو فئة أو
دين خاص.
التتمة صفحة)6( :

الإمام املهدي Qوالطاقة الأ�سمائية
لطيف عبد النبي يونس

يمتلك الجسم اإلنساني هالة نورانية تحيط
وتمتلك ألواناً تضعف وتشتد تبعا للحالة النفسية
والمعنوية لإلنسان ،وهذه الهالة في حالة اشتدادها
يعطيه قدرات هائلة من الفعالية واالتصال والنشاط
العقلي والبدني والروحي والتأثير في الواقع على
مستويات متعددة.
م� ��ن األج � �ه� ��زة ال �ك �م �ب �ي��وت��ري��ة ال �ح �س��اس��ة
المتطورة في ه��ذا المجال جهاز االورا الحساس
( )biosensorوهو يكشف حجم الهالة وألوانها.
يقول الشيخ رض��وان سعيد فقيه مؤلف كتاب
االستشفاء بالطاقة القرآنية تعرفت انا وعائلتي على
إحدى المتخصصات في هذا المجال وكانت تتحدث
معنا عن هذا الجهاز ودقته فطلبنا منها تجربة من
باب الفضول على زوجتي وبناتي فكانت تشرح لي

عن انسداد الطاقة
وب��ع��ض اإلم � ��راض
وه� � � ��ذا ف� �ع�ل�ا أن ��ا
اعرفه لدى عائلتي.
ف �ط �ل �ب��ت م �ن �ه��ا أن
اج� � � � ��ري ت� �ج ��رب ��ة
ل� �ق� �ي ��اس ال��ط��اق��ة
ل� ��دي  ف��اس�ت�ج��اب��ت
لي وظهرت الهالة الخاصة بي في الشاشة بلمعانها
وألوانها فقالت عندك الهالة صغيرة ووضحت ذلك
وبعد أن انتهت قلت لها أريد ان أقوم بتجربة ثانية
فلبت طلبي وعندما ظهرت ال�ص��ورة في الشاشة
قالت لي ماذا فعلت؟ قلت لها ما المسألة؟
التتمة صفحة)6( :

�ص ()6

انتظار الفـــــــــــــــرج

السيد علي الميالني

مسألة االن �ت �ظ��ار ،وم�س��أل��ة ت��رق��ب الحكومة
الحقة ،هذه المسألة خير وسيلة الص�لاح الفرد
والمجتمع ،وإذا صَلُحنا فقد مهّدنا الطريق لظهور
االمام ،Qوألن نكون من أعوانه وأنصاره.
ولذا أمرونا بكثرة الدعاء لفرجهم ،وأمرونا
باالنتظار لظهورهم ،هذا االنتظار معناه أن يعكس
االنسان في نفسه ويطبّق على نفسه ما يقتضيه
الواقع ،قبل أن يأتي االمام Qويكون هو المطبِّق،
ولربّما يكون هناك شخص يواجه اإلمام Qويأخذ
اإلمام منه ك ّل شيء ،ال ّن ك ّل االشياء التي بحوزته
ليست له ،وهذا ممكن.
فإذا راقبنا أنفسنا وطبّقنا عقائدنا ومعتقداتنا
ف��ي سلوكنا الشخصي واالج �ت �م��اع��ي ،فسنكون
ممهّدين ومساعدين ومعاونين على تح ّقق األرضية
المناسبة لظهور اإلمام.Q
ي�ق��ول اإلم� ��ام_ Qف��ي نهج ال �ب�لاغ��ة_( :وال
تستعجلوا بما لم يعجّله اهلل لكم  ،فإنّه من مات
منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربّ��ه وحقّ
رسوله وأهل بيته ،مات شهيداً).
وعندنا في الروايات :أ ّن من كان كذا ومات قبل
مجيء اإلمام Qمات وله أجر من كان في خدمته
وضرب بالسيف تحت رايته .
يقول االم ��ام( :Qف��إنّ��ه م��ن م��ات منكم على
فراشه وهو على معرفة حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل
بيته مات شهيداً ،ووقع أجره على اهلل ،واستوجب
ثواب ما نوى من صالح عمله ،وقامت النيّة مقام
إصالته لسيفه ،فإ ّن لك ّل شيء مدّة وأجالً).

ففي نفس ال��وق��ت ال��ذي نحن فيه م��أم��ورون
بالدعاء بتعجيل ال�ف��رج ،فنحن م��أم��ورون أيضاً
لتهيئة أنفسنا ،ول�لإس�ت�ع��داد الكامل الن نكون
بخدمته ،وإذا عمل ك ّل فرد منّا بوظائفه ،وعرف
ح�قّ ربّ��ه عزوجل وح �قّ رس��ول��ه Nوح �قّ أه��ل بيته
 ،Kفقد تمّت األرضية المناسبة لظهوره ،Qوال
أقل من انّا أدّينا تكاليفنا ووظائفنا تجاهه.Q
وما دمنا قد عرفنا الدليل البرهاني العقلي
وال��روائ��ي على وج��وب اإللتزام العملي ،فعلى ك ّل
واح��د منّا العمل بوظائفه تجاه ربّ��ه وتجاه رسوله
وتجاه أهل بيت الرسول.K

�أهمية عالئم الظهــور

السيد محمد علي الحلو

تقتضي أه�م�ي��ة م�ع��رف��ة ع�لائ��م ال�ظ�ه�ـ�ـ��ور,
ب��ل وج��وب معرفتها التي تقضي بمعرفة اإلم��ام
Q؛ إذ أن ذل��ك س�ي�ك��ون ض�م��ن مهمة المكّلف
الطالب باالنضمام إلى حركة اإلم��ام المهديQ
ومناصرته ,وهذا يتطلب سعي الجميع إلى معرفة
مالمح يوم الظهور ,فباإلضافة إلى مجهوليّة ذلك
اليوم فإن حاالت اإلرهاص المتوالية ستشاركُ في
الكشف عن أهمية ذل��ك الظرف العصيب الذي
سيكون المكلّف فيه بين حالتين ،بين حالة الهداية
واإلرشاد ألتباع الحق المتمثل في عليّ Qونهجه,
وبين دعاوى أتباع الضالل ورم��وزه ,وهو ما يعبّر
عنها ف��ي لغة ال�م�لاح��م وال�ف�ت��ن ب��ـ  (الصيحة)،
فباإلضافة إل��ى تحقق صيحة حقيقية تدعو إلى
منهج الحق ,فإن هناك صيحة مخالفة تدوي في
األرج��اء لتزلزل بها المواقف وتغير من خاللها
القرارات ,وذلك حينما يكو ن اإلنسان قد عاش
في خضم متاهاتٍ فكريةٍ تفرض عليه حاالت التردد
والتشكيك ,أو على األقل حاالت الالمباالة التي
تمليها ظ��روف األشتغاالت المادية التي يواجهها
اإلنسان عند ذلك.

ك � � � �م� � � ��ا
أن ح�� ��االت
اخ� � � �ت� �ل ��اط
الحق بالباطل
ال� �ت ��ي تسعى
إل �ي �ه��ا بعض
ال� � � ��دوائ� � � ��ر
ال �س �ي��اس��ي��ة
ال �م �ت �ل �ب �س��ة
ب�� � �ل�� � �ب� � ��اس
ال��دي��ن ,أو الدينية الساعية إل��ى انتهاج منحى
سياسي يقحم السياسة بالدين بشكل فــــجَّ عميق
يؤدي بالرؤية السليمة إلى إحباطات خطيرة تسبب
العجز عن اتخاذ القرارات الصحيحة في خضمّ
معترك فكري تضطرب معه القيم والمبادئ,
عند ذلك يشعر اإلنسان بأهمية معرفة المنتظر
الموعود ,ويسعى إل��ى االنضمام إليه ,ولكن ال
يتحقق إالّ بعد معرفة عالئم ظهوره ليطمئن إلى أن
الذي ظهر هو ذلك الموعود ،وليس غيره.
التتمة صفحة)6( :

�شرح دعــــــاء الندبة

الحلقة السادسة

رابطة إحياء دعاء الندبة

(وَاَهْب َْط� �تَ عَلَي ِْه� �مْ مَالئِ َكتَ� �كَ وَ َكرَّمْتَهُ� �مْ بِوَحْيِكَ،
وَرَ َفدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ).
مازال الحديث متواصال بش ��رح مقاطع من فقرات
هذا الدع ��اء المب ��ارك المترتبة على قضية المش ��ارطة
بين اهلل س ��بحانه وأهل البي ��ت ،Kوما ترتب على هذه
المشارطة من آثار من قبل اهلل سبحانه وبمقتضى علمه
بوفاء أهل البيت Kبمش ��ارطتهم مع ��ه تعالى ،واآلثار
ال ��ذي نقف عليها ف ��ي ه ��ذا المقطع (إهب ��اط المالئكة
والتكريم بالوحي والرفد بالعلم) فنقول:
إ ّن اهلل س ��بحانه وتعالى بع ��د أن علم من أهل البيت
 Kوفاءه ��م له بالزهد ف ��ي جميع درجات ه ��ذه الدنيا
كرّمه ��م ب ��أن جعلهم أه ��ل بيت الوحي ،وجع ��ل محالهم
مهبطاً لجمي ��ع المالئكة ،وهنا إش ��ارة إلى ذلك العالم

المق ��دس العال ��م العل ��وي ،وه ��ذا العال ��م ال يمك ��ن أن
ين ��زل ما في ��ه إال (ف� �ي بُيُ ��وتٍ أَذِ َن اللهَُّ أَ ْن تُرْ َف� �عَ وَ يُ ْذ َكرَ
فيهَا اسْ� �مُهُ)  وهذا التكريم اإللهي ف ��ي جعل أهل البيت
 Kمح�ل ً�ا للتنزل الس ��ماوي ومحالً للتمثي ��ل اإللهي في
األرض _فهم كعبة الدّين في األرض التي ينبغي أن يحج
الناس إليها النّهم بيت الدين على وجه هذه البس ��يطة،
لبيان التعاليم اإللهي ��ة_ وقد وردت كثير من األخبار في
الحديث عنه ،حتى بوّب صاحب (الكافي) بابا في دخول
المالئكة بيوت أهل البيت Kوإنها تطأ بسطهم وتأتيهم
باألخب ��ار ،وفيه انهم يقذفون ف ��ي قلوب أهل البيتK
وينقرون في أس ��ماعهم وعندهم الجفر والمصحف ،بل
وأنه يأتيهم من هو أعظم من جبرائيل.
التتمة صفحة)6( :

2

دراسات
السيّد محمّد القبانجي

قد يفهم البعض ممَّن ال دراي��ة له بأصول عقائد الشيعة وأق��وال
علمائهم َّأن عنوان الغيبة يقصد منه االبتعاد المكاني واالنعزال التامّ عن
الواقع وعن احتياجات األمّة ومتطلّباتها.
وبمراجعة بسيطة للعقيدة الح ّقة نفهم َّأن الغيبة يراد منها ما يقابل
الظهور وليس ما يقابل الحضور ،إذن فاإلمام Qمع كونه غائباً إالَّ أنَّه
حاضر في أوس��اط األمّ��ة يدبّر أمورها بحسب اإلمكان ،وبما ال ينافي
الغيبة والوقوع في أيدي الظالمين والكشف عن هويَّته ،فليس هو في
معزل عنها ال يهمّه مصيرها وال يؤلمه مصابها ،وكيف ذا وهو القائل:
(إنّا غير مهملين لمراعاتكم ،وال ناسين لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم
الألواء أو اصطلمكم األعداء).
وبهذه الرؤية الصحيحة عن الغيبة وأبعادها يندفع إشكال البعض عن
الفائدة من وجوده Qإذا كان غائباً _مع غضّ النظر عن الفوائد الكونية
والذاتية لوجوده المقدَّس_.
وال نريد الخوض في التنظير ألسس العمل السرّي والتدبير الخفي
والحركة ال��دؤوب��ة ل�لإم��ام Qفي ح��ال الغيبة ،فقد تحدَّث عن ذلك
األعالم ،ومنهم سماحة الشيخ السند في أكثر من كتاب له في العقيدة
المهدوية حيث بيَّن وبصورة جليّة دور الحكومات الخفية في التأثير على
مجريات األحداث الظاهرية ،وأوضح َّأن الحكومات السرّية كلَّما كانت
متكتّمة وخفية أكثر فهي عالمة على قوَّتها ومتانتها ،بخالف الحكومات
الظاهرية فإنَّها تكون مكشوفة األوراق لألعداء واألصدقاء ،وهذا مضرّ
بقوَّتها وصالبتها.
يدل عليه العنوان هو إعطاء نماذج وصور لهذه
ما نريده هنا والذي ُّ
الحركة الخفية والتدبير المهدوي في عصر الغيبة لكي نضع النقاط
على الحروف ،وال يكون البحث مجرَّد تنظير يحوم في عالم المفاهيم
والفكر ،ونر ّكز على تدبيره لنجاة األمّة وحفظها وإالَّ فهناك الكثير من
التحرّكات واألنشطة على مستوى األفراد أعرضنا عنها روماً لالختصار.
النموذج األوّل :روى الكليني في الكافي عن علي بن محمّد،Q
قال :خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحير .فلمَّا كان بعد أشهر،
دعا الوزير الباقطائي فقال له :الق بني الفرات والبرسيين وقل لهم:
يتفقد ك ّل من زار فيقبض
ال يزوروا مقابر قريش ،فقد أمر الخليفة أن َّ
عليه.
ومن الواضح هنا َّأن اإلم��ام Qاستبق األح��داث بعدَّة أشهر _ كما
في ه��ذه ال��رواي��ة أو بشهر كما في رواي��ة أخ��رى _ف�ح��ذَّر شيعته لطفاً
بهم ورأف �ةً عليهم من ال��وق��وع في مخالب سالطين الجور وتعرّضهم

لالضطهاد_ ،حيث َّإن السلطان
الحاكم آن��ذاك (المقتدر) أص��در
أم��راً بإلقاء القبض على ك � ّل من
يزور الحائر الحسيني والكاظمين
 Lوال �م �ع �بَّ��ر ع �ن��ه ف��ي ال��رواي��ة
(مقابر قريش) ،والذي كشف عن
هذا األمور الصادر هو وزير الخليفة
أبو الحسن علي بن الفرات المتو ّفى
سنة (312ه� �ـ) ،فأوصل لهم هذه
المعلومة عن طريق (الباقطائي)
ألنَّهم كانوا يتشيَّعون وهم من عائلة
الوزير فخاف عليهم لذلك.
النموذج الثاني :روى الكليني في الكافي عن الحسين بن الحسن
العلوي ،قال :كان رجل من ندماء روز حسني ،وآخر معه فقال له :هو
ذا يجبي األموال وله وكالء وسمّوا جميع الوكالء في النواحي وأنهى ذلك
إلى عبيد اهلل بن سليمان الوزير ،فهمَّ الوزير بالقبض عليهم ،فقال
فإن هذا أمر غليظ ،فقال عبيد اهلل بن
السلطان :اطلبوا أين هذا الرجل َّ
سليمان :نقبض على الوكالء ،فقال السلطان :ال ولكن دسّوا لهم قوماً ال
يعرفون باألموال ،فمن َقبض منهم شيئاً ُقبض عليه ،قال :فخرج بأن
يتقدَّم إلى جميع الوكالء أن ال يأخذوا من أحد شيئاً وأن يمتنعوا من ذلك
ويتجاهلوا األمر ،فاندسَّ لمحمّد بن أحمد رجل ال يعرفه وخال به فقال:
معي مال اُريد أن اُوصله ،فقال له محمّد :غلطت ،أنا ال أعرف من هذا
شيئاً ،فلم يزل يتلطَّفه ومحمّد يتجاهل عليه ،وبثوا الجواسيس وامتنع
الوكالء كلّهم لما كان تقدَّم إليهم.
وبهذا التحذير االستراتيجي أنقذ اإلم��ام Qأمَّته من الضياع،
وحفظ حلقة الوصل بينه وبينها من خالل حفاظه على الوكالء ،ولوال
هذه الحركة المدروسة لتعرَّضت الطائفة إلى نكسة كبيرة ال يمكنها
تجاوزها وتبقى آثارها المدمّرة لسنين طوال.
النموذج الثالث :جاء في رسالته Qللشيخ المفيد ...( :ولنا في
تيسير حجّهم على االختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتّساق).
ونحن ال نعلم تفاصيل التحرّك السرّي الذي قام به اإلمام Qلتنظيم
حجّ األمّة بعد أن بليت بكثير من قطّاع الطرق والعصابات المسلَّحة،
ولكن الشيء األكيد هو تدخّله المباشر Qلضبط األوضاع األمنية ليكون
حجّ الناس آمناً مطمئنّاً سواء علموا بذلك أم جهلوا.

التغيري وليد الفكر
لق ��د بات واضحاً اليوم أن الفكر مهما كان قوياً وذا أس ��س متينة فإنه لوحده
لي ��س كافي� �اً لتغيير س ��لوك الناس ،ما ل ��م ترافق ذلك الفكر ظ ��روف موضوعية
مناسبة تحمل الناس على ترجمة ذلك الفكر إلى سلوك عملي وواقع معاش.
وهذا ال يعني االس ��تغناء عن الفكر ،الذي يؤسس لتغيير السلوك ،كال ،بل  
يعن ��ي أن تغيير الس ��لوك حقيقة مركب ��ة من بعد نظري يمثل ��ه الفكر ،وبعد عملي
تمثله تلك الظروف الموضوعية ،ولذلك نجد أن اإلس�ل�ام عندما جعل تشريعاته
الت ��ي تمثل فكره بنحو ع ��ام ،جعل إلى جانبه ��ا إجراءات عملية مناس ��بة لتحمل
الناس على التزام السلوك المناسب لكل تشريع.
م ��ن هنا نج ��د أن النبي األكرم Nإل ��ى جانب قوله( Nقول ��وا ال إله إال اهلل
تفلحوا) يقول (أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل).
والظه ��ور المقدس يخضع لهذه الحقيقة ،حقيقة أنه يوم تغيير س ��لوك يقوم
عل ��ى فكر متين ،فإذا تهيأت الظروف الموضوعية المناس ��بة (مما يصطلح عليه
بش ��روط الظهور) لم نس ��تبعد آن ��ذاك ص ��دور اإلذن اإللهي لإلم ��ام المهديQ
بالقيام بتلك اإلجراءات العملية لتغيير السلوك.
ومن هنا يتبين:
أوالً :ان م ��ن أه ��م واجب ��ات زمن الغيبة ه ��و العمل على إرس ��اء قواعد الفكر
اإلسالمي عموماً والمهدوي خصوصاً في نفوس الناس  ،فإن ذلك من المقدمات
المهمة جداً ومن متممات شرائط الظهور.
ثانياً :وألجل ذلك ال بد من استحداث طرق _ال تخرج عن اإلطار اإلسالمي

الشيخ حسين االسدي

الع ��ام_ لنش ��ر ذل ��ك الفك ��ر وتعميمه على
ربوع الكرة األرضية .فينبغي مواكبة الطرق
الحديث ��ة لنش ��ر الفكر وع ��دم الجمود على
الطرق الكالسيكية التي صار مداها أقصر
من رمية صبي.
ثالث� �اً :وق ��د نفه ��م م ��ن ه ��ذا أن أحد
األس ��باب التي أدت إلى تأخير يوم الظهور
عن زمن النبي األكرم Nوبقية األئمةK
راجع إلى عدم اكتمال الفكر المطلوب ليوم
الظه ��ور ،فالنقص ليس في المعصومين،
إنم ��ا ه ��و في الناس (أو كما يقولون في الفلس ��فة ليس في الفاع ��ل بل في القابل)
حيث لم يكتمل فكرهم لتحمّل مسؤولية يوم الظهور.
ولعله من األسباب التي أدت إلى تأخير يوم الظهور إلى يوم الناس هذا.
رابعاً :وس ��يتضح لنا من ذلك أيضاً ضرورة اإلجراءات العملية التي س ��يقوم
بها اإلمام المهدي Qمما حكته الروايات الش ��ريفة ،خصوصاً ما يتعلق بتصفية
العناصر المنحرفة في المجتمع وإزاحتهم تماماً عن طريق التكامل ،فإن مجرد
الفك ��ر  _كما تق ��دم_ ال يكفي لتغيير الس ��لوك ما ل ��م تصاحبه إج ��راءات عملية
مناسبة.

من فقهائنا

مناذج التدبري املهدوي لل ّأمة يف الغيبة

سلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائمQ

اّ
العلمة ال�شيخ
محمد باقر المجل�سيH

ا�سمه ون�سبه:H
هو الش ��يخ محمّد باقر بن الشيخ محمّد تقي المجلسي ،وينتهي
نسبه إلى أحمد بن عبد اهلل المعروف بـ (الحافظ أبو نعيم) ،صاحب
كتاب (حلية األولياء في طبقات األصفياء).
ولد الشيخ المجلسي عام 1037هـ .في مدينة أصفهان.
من �أ�ساتذته:H
درس Hالش ��يخ المجلس ��ي على يد العلماء األع�ل�ام في زمنه،
منهم:
 أبوه ،الشيخ محمّد تقي المجلسي. الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي. المال محمّد صالح المازندراني. الشيخ فخر الدين الطريحي.تالمذته:H
تتلمذ عليه Hالكثير من العلماء األجالء نذكر منهم:
 السيّد نعمة اهلل الجزائري. أبو الحسن الفتوني العاملي. الشيخ محمّد حسين النوري. السيّد محمّد صادق المازندراني. -الشيخ سليمان الماحوزي ،المعروف بالمح ّقق البحراني.

من م�ؤلفاته:H

ترك الش ��يخ المجلس ��ي Hثروة كبي ��رة مما ينتفع به الدارس ��ون
والمستفيدون ،ومن تلك المؤلفات:
 بحار األنوار ،الجامعة لدرر أخبار األئمّة األطهار.K مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول.N مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار. الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة. حواشي متفرّقة على الكتب األربعة.وغيرها الكثير.
من �صفاته و�أخالقه:H
أوّالً :ذكره هلل:
كان محافظاً على جميع أوقاته ،موظّفاً تلك األوقات في س ��بيل
اهلل وإع�ل�اء كلمته ،وكان لس ��انه دائماً يلهج بذك ��ره ج َّل وعال ،وقد
نقل عنه السيّد نعمة اهلل الجزائري حيث قال :رافقته سنين طويلة،
وكان معي ليل نهار ،وخالل هذه المدّة الطويلة كان شديد الحذر في
أعماله المباحة  ،فكيف يمكن أن يُتصّوَر منه المكروه؟!
ثانياً :التزامه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
انتش ��رت في زمانه Hآراء وأه ��واء الصوفية ف ��ي أنحاء إيران،
فل ��م يتح ّمَل مش ��اهدة تل ��ك االنحرافات ،فأخذ يكش ��فها للناس عن
طري ��ق الخطب ،والكلم ��ات ،وتأليف الكتب ،الت ��ي تفضح مثل هذه
االنحرافات ،وتوضيح النهج الصحيح لإلسالم.
وعندم ��ا كان الش ��يخ المجلس ��ي Hرئيس� �اً ل ��دار الس ��لطنة ف ��ي
أصفهان أيّام حكم الدولة الصفوية ،انتش ��رت كذلك بعض المفاسد
األخالقية ،وكان على رأس تلك المفاس ��د ش ��رب الخمور ،وبفضل
حنكته في إدارة ا ُألمور اس ��تطاع أن يقنع الس ��لطان حس ��ين الصفوي
بإص ��دار أمر يقضي بمن ��ع تعاطي الخمور ،ومعاقب ��ة ُك ّل من يخالف
ذلك.
ثالثاً :مساعدته للفقراء والمحتاجين:
كان Hيسعى دائماً لرفع احتياجات المؤمنين الفقراء ،والدفاع

و�ســــــــــــائل بناء عالقتنا بالإمام املهدي

Q

إ ّن من المسائل المهمة لدى جميع المسلمين على اختالف مذاهبهم ،هي أن يكون اإلنسان عارفاً
إلمام زمانه ،فقد ورد عن رسول اهلل( :Nمن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية).
وق ��د روي ه ��ذا الحديث بع ��دة روايات ،منه ��ا ما ورد عن عثم ��ان بن محمد العم ��ري Jأنه قال:
(سمعت أبي يقول :سئل أبو محمد الحسن بن علي Qوأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه( Kإن
األرض ال تخلو من حجة اهلل على خلقه إلى يوم القيامة ،وإ ّن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية) ،فقال( :Qإن هذا حق كما أن النهار حق ،فقيل له :يا ابن رس ��ول اهلل فمن الحجة واإلمام
بع ��دك؟ قال Qابني محمد هو اإلمام والحجة بعدي ،من م ��ات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية ،أما أ ّن
له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون ،ويكذب فيها الوقاتون ،ثم يخرج وكأني انظر إلى
اإلعالم البيض ،تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة).
إن مس ��ألة معرفة اإلمام من المس ��ائل المهمة ،فاإلنس ��ان الذي ال يعرف إمام زمانه معرّض الن
يم ��وت ميتة جاهلي ��ة ،ونحن أتباع أه ��ل البيت Kنرتبط بأئم ��ة أهل البي ��ت Kونعتبرهم حجج اهلل
س ��بحانه وتعالى علينا ،وهم الدعاة اليه واالدالء عليه ،والسبب المتصل بين السماء واالرض ،نتولى
آخرهم بما نتولى به أولهم ،وندين هلل س ��بحانه وتعالى بهذه العقيدة لما صح عندنا من األدلة العقلية
والنقلية بامامتهم Kأجمعين.
ف ��إن البيع ��ة التي في أعناقنا هي إلمام زماننا س ��يدنا وموالنا الحجة بن الحس ��ن العس ��كري،Q
وبالتال ��ي فم ��ن المفترض أن تكون هناك عالقة بين المأموم وإمام ��ه ،إذ ال يمكن أن نتصور أن اإلمام
_وهو أهم ش ��يء في حياة اإلنس ��ان_ ال تكون له من الناحية العملية والواقعية أية أهمية عند اإلنسان،
فاإلم ��ام م ��ن الناحي ��ة النظرية مقدم عل ��ى النفس واألهل والولد وكل ش ��يء ،ولكن عندم ��ا نرجع الى
واقعنا فقد ال نجد أن اإلمام Qيشكل جزءاً مهماً من أوقاتنا اليومية .فعلينا أن نطرح على أنفسنا هذا
التساؤل  :كيف نبني العالقة السليمة مع اإلمامQ؟
هن ��اك مجموعة من الوس ��ائل والطرق لبن ��اء العالقة مع اإلمام الحجة .Qفه ��ذه العالقة البدّ أن
تتناس ��ب مع مق ��ام اإلمام Qمن جهة ،ومع بركات ��ه وما نعيش به من مننه Qم ��ن جهة أخرى ،ومن
هذه الوسائل:

هيئة التحرير

درا�سة �آثار االمام Qوما يتعلق به:
 ان اإلمام Qهو اإلمام الحي الواجب اإلتباع والذي نرتبط به ببيعة له في رقابنا ،وحينئذال بد من تعويض عملية عدم اللقاء به والتش ��رف بخدمته ،بدراس ��ة األم ��ور المتعلقة به Qكافة ،من
حي ��ث حيات ��ه ،وصفاته ،وتاري ��خ غيبته ،وتاريخ الغيب ��ة الصغرى وما جرى فيها م ��ن أحداث واتصال
مع اإلمام Qبواس ��طة س ��فرائه ،ومن المهم جداً ايضا دراس ��ة الروايات الواردة في ما يتعلق بالغيبة
الكب ��رى ،وما يجري فيه ��ا من عالمات الظهور له ،Qفإن هذه الدراس ��ة لها أثره ��ا الكبير في حياة
اإلنسان المؤمن وعالقته باإلمام صاحب األمر Qمن حيث مجموعة من األمور ،منها:
 زي ��ادة المعرف ��ة باإلم ��ام ،Qالتي له ��ا أثره ��ا الكبير في س�ل�امة العقيدة وزي ��ادة األجروالثواب ،وعظم المقام عند اهلل س ��بحانه وتعالى ،فاإليمان باإلمامة من المس ��ائل العقائدية المهمة
جداً ،وبالتالي كلما ازداد التعمق في المسائل العقائدية وترسخت القضية العقائدية في نفس اإلنسان
المؤمن ،كلما كان ذلك ادعى لزيادة األجر والثواب وعمق المعرفة به.Q
فالمعرفة المطلوبة بإمام الزمان Qوالتي تعد من األمور الواجبة لها عدة مراتب ،فكلما ازدادت
هذه المعرفة زاد إيمان اإلنسان ،وكلما قلت كان ذلك سبباً مؤثراً على الحالة اإليمانية له.
 اإلحس ��اس بحياة اإلمام Qوتلم ��س آثار وبركات حياته Qوتأثيرها ف ��ي حياتنا ،فعندمايع ��رف اإلنس ��ان أن اإلمام يعي ��ش فيما بينن ��ا ،وأن أعمالنا تعرض علي ��ه ،وأن له تأثي ��رات كثيرة في
حياتن ��ا ،وانه أحد أهم عوام ��ل البركة ،بل أن الكون وترابطه والمحافظة عليه إنما هو بس ��بب وجوده
الش ��ريف ،فكلما عرف اإلنسان ذلك كلما تفاعل مع قضية اإلمام ،Qعلى أنها قضية يعيشها يوميا،
ال أنها مجرد فكرة سوف تحدث في مستقبل األيام.
 في دراس ��ة الروايات ال ��واردة في ما يتعلق باإلمام الحجة Qيجد اإلنس ��ان المؤمن منهجاًحياتياً كامال له ،وذلك من خالل دراس ��ة فترة الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ،وما جرى فيهما على
ش ��يعة آل البيت ،Kوكيفية تدخل اإلمام Qفي حل الكثير من اإلش ��كاالت القائمة ،ودفع المس ��يرة
ببركة وجوده الش ��ريف ،فكل ذلك يعطي لإلنس ��ان منهجاً في حياته ،وكيف يمكن أن يتحرك ويتفاعل
مع األحداث في زمن غيبته.Q
ولعل التوقيع الشريف الصادر عنه Qإلى الشيخ المفيد( :Jنحن وان كنا نائين (ثاوين) بمكاننا

عن حقوقه ��م المغتصبة من قبل الظالمين ،ويس ��عى بش� �تّى الطرق
لدفع الظل ��م عنهم ،وكان يحاول إيصال أخبار المحتاجين والفقراء
إلى أس ��ماع وُالة األمر ،لك ��ي يقوموا بتحمّل مس ��ؤولياتهم تجاههم.
وم ��ن مميّزاته ا ُألخ ��رى محافظته على سُ ��نن األئمّ ��ة األطهار،K
وكذلك الجالل والوقار الذي كان يحمله.
من خدماته Hللمذهب الجعفري:
 تدريس كتب الحديث ،وح ّل مبهمات تلك الكتب. إقامة صالة الجماعة والجمعة ،واالهتمام ببناء المساجد. إجابته عن استفس ��ارات الناس ،وحل مش ��كالتهم عن طريقمخاطبتهم باللغة السلسة التي يفهمونها.
 قيام ��ه بإيض ��اح م ��ا صعب من الكت ��ب األربع ��ة المعتمدة عندالش ��يعة اإلمامي ��ة ،له ��ذا نج ��ده قد كت ��ب ش ��رحاً لكتاب ��ي (الكافي
والتهذيب).
 ترجمته ونش ��ره علوم أهل البيت Kباللغة الفارس ��ية لتوسيعا ّطِ�ل�اع المس ��لمين الش ��يعة في إي ��ران ،س� �ّيَما أن أكث ��ر الكتب التي
تتحدّث عن فكر الشيعة ومعتقداتهم مكتوبة باللغة العربية.
 اتخ ��اذه من المعابد والمقاهي وما ش ��ابهها مجالس للوعظ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،باعتبارها من األماكن العامّة
لتج ّمُع الناس آنذاك.
من �أقوال العلماء فيه:H
 قال الش ��يخ يوس ��ف البحراني ف ��ي لؤلؤة البحري ��ن( :العالّمةالفهّام ��ة ،غ� �ّوَاص بحار األن ��وار ،ومس ��تخرج آللي األخب ��ار وكنوز
اآلث ��ار ،الذي ل ��م يوجد له في عص ��ره ،وال قبله وال بع ��ده قرين في
ترويج الدين ،وإحياء شريعة سيّد المرسلين ،بالتصنيف والتأليف،
واألمر والنه ��ي ،وقمع المعتدين والمخالفين من أهل األهواء والبدع
والمعاندين.)...
 ق ��ال الش ��يخ محمّ ��د األردبيل ��ي في جامع ال ��رواة( :أُس ��تاذناوش ��يخنا وش ��يخ اإلس�ل�ام والمس ��لمين ،خاتم المجتهدين ،اإلمام
العالّم ��ة ،المح ّق ��ق المد ّق ��ق ،جليل الق ��در ،عظيم الش ��أن ،رفيع
المنزل ��ة ،وحي ��د عص ��ره ،فريد ده ��ره ،ثقة ،ثبت ،عي ��ن ،كثير
العلم ،جيّد التصانيف.)...
 ق ��ال الش ��يخ الحر العاملي ف ��ي أمل اآلمل( :عال ��م ،فاضل،ماه ��ر ،مح ّقق ،مد ّقق ،عالّمة ،فهّامة ،فقيه ،متكلّم ،محدّث،
ثق ��ة ثق ��ة ،جام ��ع للمحاس ��ن والفضائ ��ل ،جلي ��ل الق ��در ،عظي ��م
الشأن.)...
وفاته:H
تو ّفي الشيخ المجلسي Gفي السابع والعشرين من شهر رمضان
1111هـ ،ودفن بالجامع العتيق بمدينة أصفهان في إيران.

السيد علي الحكيم

النائي عن مس ��اكن الظالمين حسب الذي أراناه اهلل سبحانه
وتعال ��ى لنا من الص�ل�اح ،ولش ��يعتنا المؤمنين ف ��ي ذلك ما
دامت دولة الدنيا للفاس ��قين ،فإنا نحي ��ط علماً بانبائكم وال
يعزب عنا ش ��يء من أخبارك ��م  ...انّا غير مهملين لمراعاتكم
وال ناس ��ين لذكركم ولوال ذلك لن ��زل بكم الألواء واصطلمكم
األعداء .)...
 عندما ينظر اإلنس ��ان إلى الدنيا وما يجري فيهام ��ن غلبة الكف ��ر وضعف المس ��لمين وهوانه ��م ،يعيش حالة
اليأس والقنوط والحيرة في طريقة العمل للنهوض بهذه األمة
وإرج ��اع مجدها الغابر ،ولكن ��ه عندما يرجع إل ��ى الروايات
الواردة بش ��أن اإلم ��ام الحجة Qيجد األم ��ل ،ويجد الضوء
في نهاية النفق المظلم ،وهكذا يعيش اإلنسان الموالي ألهل
البيت Kحالة األمل الذي يضفي الس ��عادة على حياته ،وما أقس ��ى الحياة من غير هذا األمل؛ لذلك
نالحظ أن ش ��يعة آل البيت Kطيلة مس ��يرتهم الممتدة خالل الخمسة عش ��ر قرناً الماضية تحملوا ما
اليستطيع غيرهم تحمله؛ باعتبار أنهم يعيشون المستقبل ويعيشون األمل.
 رفع مس ��توى الوالء م ��ن خالل زيادة الم ��ودة لإلمام ،Qفنحن نعل ��م أن اإليمان هو حالةالحب والبغض كما عبر عن ذلك أئمة أهل البيت.K
فعن فضيل بن يس ��ار قال ( :س ��ألت أبا عبد اهلل Qعن الحب والبغض أمن اإليمان هو؟ فقال:Q
وه ��ل اإليمان إالّ الح ��ب والبغض) .والمحبة الحقيقة هي التي تنبع من المعرفة ،فكلما ازداد اإلنس ��ان
معرف ��ة باإلم ��ام Qازداد حباً ل ��ه ،والحب يعني الطاعة وال ��والء واإلنقياد واألتب ��اع ،وكل ما فيه رضاً
للمحبوب.Q
وهناك العش ��رات م ��ن الكتب والمؤلفات حول اإلم ��ام المهدي Qيمكن الرجوع إليها واإلس ��تفادة
منها.
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بحوث ومقاالت

الأ�سئلة الواردة �إىل مركز الدرا�سات التخ�ص�صية يف الإمام املهدي

Q

* هل �سيقاتل الإمام المهدي Qالعلماء؟
* هل ظهور الإمام المهدي Qمتوقف على زوال الخوف من الأعداء وكيف له Qان يعرف ذلك؟
* هل �سيكون في العراق حكومة تمهد للظهور؟
* في �أية بقعة جغرافية �ستقع الأربع والع�شرون مطرة الواردة في العالمات؟
هل �سيقاتل الإمام المهدي Qالعلماء؟

حيدر
ال�س�ؤال:
ه ��ل ان االم ��ام المهدي Qيق ��ف ثالثة اي ��ام عند مدين ��ة النجف
األش ��رف ويقولون له ارجع يا ابن رس ��ول اهلل ،ان دي ��ن جدك بخير،
وبعدها يدخل اإلمام Qويقطع رؤوس العلماء؟
الجواب:
ورد ف ��ي (بحار األنوار) ج 52ص 338ح  81ب 27في حديث طويل:
اذا قام القائم Qس ��ار الى الكوفة فيخرج منها بضعة عش ��ر ألف نفس
يدع ��ون البتري ��ة Kفيقولون له :ارج ��ع من حيث جئت ف�ل�ا حاجة لنا
في بني فاطمة فيضع فيهم الس ��يف حتى يأتي على آخرهم ،ثم يدخل
الكوف ��ة فيقتل به ��ا كل منافق مرتاب ويهدم قصوره ��ا ،ويقتل مقاتليها
حتى يرضى اهلل عز وجل.
ولي ��س في هذه الرواية وال في غيره ��ا ان اإلمام المهدي Qيقطع
رؤوس العلم ��اء ،وهذه الدعوى وامثالها هي من لجاجات أهل الدعاوى
الباطل ��ة الذي ��ن يريدون تقلي ��ل أو انع ��دام ثقة الن ��اس بعلمائهم وقطع
صلتهم بهم حتى يتاح لهم السيطرة على عقول البسطاء من الناس.
فينبغ ��ي الحذر من مثل هذه الدعاوى وااللتفات إلى حرمة الترويج
لها وكش ��ف األس ��باب التي تدعو أولئ ��ك المروجين إلى نش ��ر مثل هذه
الترهات ضد العلماء الذين يمثلون الحصن الواقي للمذهب من تدليس
المدلّسين...
هذا فضالً عن ان أهل البي ��ت Kهم الذين أمرونا باتباع العلماء
وجعلوهم واس ��طة بيننا وبين الوصول إليهم ،وجعلوهم حججاً علينا،
ففي التوقيع الش ��ريف (وامّ ��ا الحوادث الواقعة فارجع ��وا فيها إلى رواة
حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة اهلل عليكم).
وما ورد عن اإلمام العسكري( :Qفأمّا من كان من الفقهاء صائناً
لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً هواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام ان يقلدوه).

ه��ل ظهور الإم��ام المهدي Qمتوق��ف على زوال
الخوف من الأعداء وكيف له Qان يعرف ذلك؟

قي�س عزم �سيد مراد
ال�س�ؤال:
إذا تعلق ظه ��ور اإلمام المهدي Qبزوال خوف ��ه من اعدائه وامنه
منه ��م فكيف يعلم ذلك ،وأي طريق إليه وما يضمر أعداؤه أو يظهرونه
وهم في الش ��رق والغرب والبر والبحر وال س ��بيل ل ��ه إلى معرفتهم على
التحديد والتفصيل.
الجواب:
ً
ان ظه ��ور اإلم ��ام Qمتعل ��ق أوال وبال ��ذات باألمر اإلله ��ي ،ال بما
ُذك ��ر ،ولو كان متعلقاً بما ُذكر فال اس ��تحالة في معرفة اإلمام Qبه،
اذ يمكن ��ه Qمعرفة ذلك باإللهام اإللهي ،أو حتى من خالل الس ��لوك
العام ال عدائه ،اذ يمكن ان يكون كاشفاً عن نسيانهم له وامنهم منه.
وعل ��ى كل ح ��ال ،الخوف ليس ه ��و العلة التام ��ة لغيبة اإلمام،Q
نعم ،هو جزء علة لها ،وتوجد أس ��باب أخرى للغيبة نعرف بعضها وال
نعرف البعض اآلخر.
على انه ورد ان سبب الغيبة مجهول لدنيا ،وال نعرفه إلى ان يظهر
اإلمام المهدي( ،Qفعن عبد اهلل بن الفضل الهاش ��مي قال :س ��معت
الص ��ادق جعفر بن محمد Lيقول :ان لصاح ��ب هذا األمر غيبة البد
ألمر لم
منه ��ا يرت ��اب فيها كل مبطل ،فقلت :ولم جعلت ف ��داك؟ قالٍ :
يؤذن لنا في كش ��فه لكم؟ قلت :فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال :وجه
الحكم ��ة في غيبته وج ��ه الحكمة من غيبات من تقدم ��ه من حجج اهلل
تعالى ذكره ،ان وجه الحكمة في ذلك الينكشف اال بعد ظهوره Qكما
لم ينكش ��ف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر Qمن خرق الس ��فينة وقتل
الغالم وإقامة الجدار لموس ��ى Qإلى وق ��ت افتراقهما)( .كمال الدين
وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص.)482
****
ابو مو�سى
ال�س�ؤال:
هل الدعاء بتعجيل فرج اإلمام Qله دور في تعجيل الفرج ،أم أن
ظهور اإلمام يكون محدداً في علم اهلل عز وجل؟
الجواب:
الش ��ك في ان ظهور اإلم ��ام Qمعلوم عن ��د اهلل تعالى ،ولكن من

يف أروقة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته
هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم

قراءة يف كتاب

التقومي املهدوي

مل�ؤلفيه ال�سيد حممد القباجني وال�شيخ يا�سر ال�صاحلي.
يق ��ع التقوي ��م ف ��ي طبعته األول ��ى س ��نة 1433هـ 
_2012م بـ(  )450صفحة من القطع الوزيري ,وهو  
من تقديم ونش ��ر مرك ��ز الدراس ��ات التخصصية في
اإلمام المهديQ
ج ��اء الكتاب كما يقول فهرس ��ه وبع ��د مقدمة في
فصلين هما:
 .1المناس ��بات واألح ��داث المهدوية بحس ��ب
األش ��هر الهجري ��ة ,وه ��و األح ��داث والمناس ��بات
المهدوية بحسب األيام واألشهر الهجرية.
 .2أما الفص ��ل الثان ��ي فهو ذكر المناس ��بات
واألحداث المهدوية بحسب السنين الهجرية فقط.
ج ��اء في مقدم ��ة التقويم وبقلم س ��ماحة الس ��يد
محم ��د القبانجي مدي ��ر المركز ,وه ��ي تتحدث عن
الكتاب:
(وما حاولن ��ا إيجاده في هذا الكت ��اب هو التوثيق
الزمن ��ي للنص المهدوي لكي يكون مس ��اعداً للباحث
عل ��ى ترتي ��ب معلومات ��ه وتحلي ��ل رجاح ��ة المعلوم ��ة
المهدوي ��ة بع ��د توثيقه ��ا للوص ��ول ال ��ى النتيج ��ة
المرجوة.)...
ويقول سماحة السيد عن التقويم أيضاً:
(إن الكتاب وبهذا النس ��ق الزمن ��ي والذي جمعنا
فيه اكثر من ( )250معلومة مهدوية زمنية يفتح آفاقاً
رحبة لألخوة األحبة من الخطباء والمبلغين ,ويعتبر
م ��ادة زاخ ��رة بالمعلوم ��ات المهدوية المرتبة بش ��كل
زمني.)...
وق ��د توزعت المناس ��بات المهدوي ��ة التي ذكرها
التقوي ��م على اش ��هر الس ��نة الهجرية تح ��ت عناوين
فرعي ��ة تمث ��ل تاريخ الي ��وم الذي حدثت فيه مناس ��بة
من تلك المناس ��بات تتبعها باق ��ي ما حدث تحت هذا
العنوان.
أما باقي المناسبات التي أوردها التقويم ،فهي ملحقة بكل شهر
هجري وتحت عنوان (احداث الشهر بدون ذكر اليوم).
وهك ��ذا ه ��و األمر م ��ع مناس ��بات كل ش ��هر ،وإن تل ��ك التواريخ
والمناسبات مدعمة بروايات ثابتة محققة.
وم ��ن المناس ��بات التي ذكرها التقويم (فجر  15ش ��عبان) س ��نة

(255هـ) ،ومما جاء فيه :قال الش ��يخ المفيد Hفي االرشاد( :وكان
مولده Qليلة النصف من ش ��عبان ،سنة خمس وخمسين ومائتين،
وأم ��ه أم ولد يقال لها نرجس ،وكان س ��نه عند وف ��اة أبي محمدQ
خم ��س س ��نين :آت ��اه اهلل فيه ��ا الحكمة وفص ��ل الخط ��اب وجعله آية
للعالمي ��ن ،وآتاه الحكمة كم ��ا آتاها يحيى صبيا ،وجعل ��ه إماماً في
حال الطفولة الظاهرة)...

المعلوم ان للتكاليف الش ��رعية _بمراتبها المختلف ��ة -أثر فعّال في ما
يري ��ده اهلل تعال ��ى في هذا الكون ،فمث�ل ً�ا تؤ ّكد الروايات الش ��ريفة ان
سر
قضاء مبرماً كتب اهلل تعالى انه يصيب العبد ،ولكن صدقة ٍ
هناك ً
أو دع ��اء يردّ ذلك القضاء ،وقد يعبّر عن هذا المعنى بالعالقة الوثيقة
بين القوانين التشريعية والقوانين التكوينية.
من هنا نعلم ان للدعاء بتعجيل الفرج اثراً مهماً في تعجيل الظهور
النه يكش ��ف عن استعداد نفسي من الداعي للظهور المقدس ،ويكشف
عن لهفة وراء ذلك االس ��تعداد ،وبالتالي من ش ��أنه ان يوسع من رقعة
الصالحين ،التي تمثل واحدة من أهم مقتضيات الظهور المقدس.
وبعبارة أخرى :ان إرادة اهلل تعالى في ظهور اإلمام Qلها شرائط
منها الدعاء بالفرج.
***

ف��ي �أية بقع��ة جغرافي��ة �ستقع الأرب��ع والع�شرون
مطرة الواردة في العالمات؟

في�صل العائذي
ال�س�ؤال:
هنالك امطار ذكرت ف ��ي الروايات ،وقيل ان عددها ( )24مطرة
تنع ��م االرض منها في اي ��ة منطقة تقع عليها ه ��ذه االمطار؟ الن ابهام
ذكر المكان يجعل اإلنس ��ان يفكر انها ف ��ي محافظته أو دولته ،الرجاء
ذكر اسم المكان الذي سوف تتحقق فيه هذه العالمات.
الجواب:
أوالً :ان الروايات التي ذكرت هذه العالمة لم تحدد بالضبط مكان
تساقطه ،ومعه اليمكن الجزم بمكان دون آخر.
نع ��م ،احتم ��ل البع ��ض ان تلك االمطار س ��تكون في بالد الش ��رق
األوس ��ط باعتبار انها منطق ��ة الظهور ولكنه مجرد احتم ��ال ،بل ربما
هناك ما يعارضه ويدفعه ،فإن الروايات الش ��ريفة ذكرت ألفاظاً عامة
م ��ن قبيل (واذا آن قيامه مُطِر الناس في جمادي اآلخرة وعش ��رة أيام
من رجب مطراً لم ير مثله).
ومن قبيل (ثم يختم ذلك بأربع وعش ��رين مطرة تتصل فتحيى بها
األرض بعد موتها وتعرف بركاتها).
ً
ومن قبيل (الس ��نة التي يقوم فيها المهدي Qتمطر اربعا وعشرين

مطرة يُرى اثرها وبركاتها).
فان التعبير بـ(الناس ،األرض ،الس ��نة التي يقوم )...اليفهم منه
أرضاً أو منطقة معينة ،هذا إذا لم نقل انه يفهم منه عموم االرض.
وربم ��ا يؤي ��ده ،انه لو س� �لّمنا عالمية ه ��ذه الحادثة ،ف ��ان معنى
عالميته ��ا ه ��و كونها ظاه ��رة عامة لجمي ��ع الناس وفي جمي ��ع أصقاع
االرض ،فيكون حالها حال الصيحة التي يسمعها الجميع.
ولكن مع ذلك فاحتمال كون تلك االمطار في بعض مناطق الش ��رق
األوسط ربما له ما يؤيده وذلك ان العالمة تكون ظاهرة ملفتة للنظر،
وك ��ون المطر كذل ��ك يحصل لو نزل في منطقة ين ��در فيها المطر ،فلو
امط ��رت في اوروبا خمس ��ين مطرة متوالية لم ��ا كان في هذا عجب اما
لو امطرت عش ��ر مطرات في اس ��يا لكانت ظاهرة ملفتة للنظر ،فكيف
باربع وعش ��رين مطرة متوالية وهذا ما ربم ��ا يرجح هذا االحتمال على
االول.
وثانياً :ليس مهما ان يقع المطر في منطقة ش ��خص ما بقدر ماهو
مهم ان يعمل ذلك الشخص على تزكية نفسه وتهيئتها للظهور المقدس.
****

هل �سيكون في العراق حكومة تمهد للظهور؟

ابو ح�سين
ال�س�ؤال:
ه ��ل توج ��د حكومة في الع ��راق س ��تمهد إلى ظهور اإلم ��ام Qقبل
الظهور؟
الجواب:
يظهر من الروايات الشريفة ان العراق قبيل الظهور سيكون محطة
ألن ��واع من القوى المتصارع ��ة ،وألنواع من الفت ��ن واالختبارات ،وانه
س ��يبقى كذلك غير مس ��تقر من الناحية السياس ��ية ،وس ��يبقى ساحة
لصراع الق ��وى المتناح ��رة ،وان تهدئة األمور واس ��تتباب االمن تماماً
سوف يكون على يدي اإلمام المهدي.Q
وق ��د ورد عن اإلمام الباقر( :Qيدخل الكوفة وبها ثالث رايات قد
اضطربت ،فتصفو له( )...االرشاد للشيخ المفيد ص.)362

جغرافية عصر الظهور

بيت املقد�س (امل�سجد الأق�صى):

عبدالرسول زين الدين

�آثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على �أن عقيدة االنتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت
�إلى الواقع لت�ضع ب�صماتها على الجدران والبلدان
المس ��جد األقصى ه ��و واحد من أكثر المعالم قدس ��ية عند
المسلمين ،حيث يعتبر أولى القبلتين.
والمسجد األقصى هو المنطقة المحاطة بالسور المستطيل
الواقع ��ة في جنوب ش ��رق مدينة القدس المس ��ورة والتي تعرف
بالبلدة القديمة ..ويقع فوق هضبة صغيرة تسمى هضبة (موريا)
وتعتب ��ر الصخرة ه ��ي أعلى نقطة في المس ��جد وتق ��ع في موقع
القلب بالنس ��بة للمسجد الش ��ريف ,وقد كان المسجد األقصى
يعرف بـ (بيت المقدس) قبل نزول التسمية القرآنية له.
وق ��د جاء ذكر بيت المقدس في خارط ��ة  الظهور المهدوي
المقدس ,ومن ذلك:
 عن أمي ��ر المؤمنين  Qفي قصة الدجال في حديثطوي ��ل ...( :ويدخ ��ل المهدي Qبيت المق ��دس ويصلي بالناس
إماما ,فإذا كان يوم الجمعة وقد أقيمت الصالة ،نزل عيس ��ى
إب ��ن مري ��م  ...صبيح الوجه ,أش ��به خل ��ق اهلل  عزوجل بأبيكم
صل
إبراهي ��م ...Qفيقول المهدي لعيس ��ى :Lيا إب ��ن البتول ِّ
بالن ��اس ,فيق ��ول لك أقيم ��ت الص�ل�اة ,فيتق ��دم المهديQ
فيصلي بالناس ,ويصلي عيسى خلفه و يبايعه.)...
 عن أبي سعيد ,قال :قال رسول اهلل:N(يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بس ��نتي ...ويعمل على هذه
األمة سبع سنين ,وينزل بيت المقدس).
 ع ��ن كعب األحب ��ار ,قال ينزل رجل من بني هاش ��مبيت المقدس ,حرس ��ه أثنا عش ��ر ألفاً ,وفي رواي ��ة عنه أيضاً
قال :حرس ��ه س ��تة وثالثون ألفاً على كل طريق لبيت المقدس,
إثنا عشر ألفاً.
 وعن س ��ليمان بن عيس ��ى قال :بلغني أن ��ه على يديالمهدي يظهر تابوت الس ��كينة من بحيرة طبرية ,حتى يحمل،
فيوضع بين يديه ببيت المقدس.)..
 وعن أمي ��ر المؤمنين Qفي تعداد أس ��ماء أصحاباإلمام المهدي Qقال( :رجالً من بيت المقدس).
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ال تستغربوا

رصدنا
تستغربوا
ال
نحن في زم��ان كثر فيه ادّع��اء الباطل وأهليّة من ليس بأهل
لتسنّم المناصب الروحية ،سواء على مستوى اإللوهية أو النبوة
أو اإلم��ام��ة أو غيرها من المناصب األخ��رى ،ولكي ال نستغرب
عندما نواجه دعوى من مثل هذه الدعاوى فالبدّ لنا أن نبرز قضايا
قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤالء األدعياء ،بينما ال

جمموعة من النقوالت التاريخية تهدف �إىل رفع حالة اال�ستغراب التي تن�ش�أ من االدعاءات الكاذبة� .إذ
ير�صد وعرب التاريخ �أ�سماء من ا ّدعوا الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غريها
هيئة التحرير

نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.
ففكرة (ال تستغربوا) تعتمد على ذكر األشباه والنظائر ممن
ثبتت حالة اإلنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين كثيرين
ج��داً يؤمنون بهم على أنهم عناصر هدى وحق وإسعاد وخالص
بينما _وبعد فترة من الزمن_ يتبيّن لألتباع قبل غيرهم إنحراف

هؤالء ،من هنا تأتي أهمية أن نأتي بأهمية هذه األشباه والنظائر أن تقدم األدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل والضالل ،بقدر
ونكثر من بيان الحاالت التي كانوا يستدلّون بها على حقانيتهم ما تريد أن تضع المواد المتشابهة والعناصر التي كانت لها نفس
ويصورونها على أنها أدلّة لدعواهم ،بينما تبيّنت بعد ذلك أنها من الحظوة التي يتمتع بها هؤالء إالّ أنّه تبين انحرافها وزيف مدّعياتها
فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه ما فرق هؤالء عن أولئك.
المتشابهات ،وال تحمل من حقيقتها إالّ األلفاظ.
وهذا ما تهدف إليه _ال تستغربوا_ إذ أنها ال تريد بالضرورة

وهذه بع�ض �أمثلة نطلعكم عليها  ...فال ت�ستغربوا ...
�	.1إله الدنيا الأفريقي (بي�ساكا):
قرأنا وسنقرأ عن األشخاص الذين ادع��وا اإللوهية ،ومر علينا من خالل االطالع
على دعاواهم أشياء يقف عندها اإلنسان متعجباً من الحالة التي يصل إليها أصحاب هذه
الدعاوى في اإلنكار واالستخفاف باهلل سبحانه وتعالى ،وفي نفس الوقت البد ان نلتفت إلى
تلك القدرة اإللهية العظمى التي مزجت بالرحمة والحكمة ،ذلك الخالق المتّصف بجميع
صفات الجمال والمنزّه عن كل صفة جالل ،يرى ويسمع ما يقوله هؤالء ولكن تأبى الحكمة
اإللهية رغم ان القدرة الربانية وبقول كن فيكون لها إمكانية بل فعلية مسخ هذه الوجودات
وجعلها كأن لم تكن.
 تأبى الحكمة اإللهية إال ان تسيّر الكون في نظام االختبار واالمتحان ،تصبالبشرية في بوتقة االبتالء والفتنة على حد تعبير اآلية القرآنية (أَحَ ِسبَ النَّاسُ أَ ْن يُتْرَ ُكوا أَ ْن
يَ ُقولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال يُ ْفتَنُو َن).
تطالعنا في هذا العدد دعوى لشخص من القارة اإلفريقية ،من أوغندا وبالتحديد في
منطقة (موهورو) التابعة لمحافظة (كي بالي) حيث أدّعى هذا الشخص أنه اهلل بعد ان أنكر
قصة خلق اإلنسان واعتبر أبا البشر آدم Qأكبر أكذوبة دينية.
(دي سي تيور بيساكا) هو ذلك الشخص الذي أدعى اإللوهية وك ّذب بجميع األنبياء
والرسل واعتبر جميع األديان سبباً للفرقة والنزاعات بين البشر إالّ دينه ،والغريب في األمر
ا ّن كل األديان لها أسماء إالّ دين هذا األوغندي ،فانه لم يسم دينه بأي أسم.
وقد أنكر حقيقة البعث والحساب والقيامة وانه ال توجد دار أخرى يحاسب فيها المرء
على أخطائه التي اغتفرها في دنياه.
(دي سي تيور بيساكا) الذي عمل عشرين سنة مسيحياً مؤمناً بالكاثوليكية في أحدى
الكنائس ،تطور به األمر للعمل بالكهانة فانفتح له الباب الدعاء الربوبية وتهديم األديان
األخرى بعد ان كثر له األتباع وزاد عدد المريدين.
كان يدّعي المعرفة بالغيب وانه مطلع على ما خفي عن الناس ومن آيات إلوهيته انه
يدعي القدرة على شفاء األمراض دون استخدام أية آلة أو دواء.
استطاع (بيساكا) ان يجمع ثروة هائلة استخدمها لتوفير الطعام والشراب ألتباعه في
أيام عبوديته ،حيث حدد اليوم ( 27-17-7و 29-19-9و )22-12-2أياماً لعبادته فكان
يأتي المريدون والعبّاد ليلتقوا بإلههم الكيبالي لتقديم طقوس العبودية والطاعة.
ك��ان (بيساكا) يأمر أتباعه بالنوم على التراب ليضربهم بعصا غليظة ،ثم يلطم
وجوههم لطرد الشياطين التي تتلبس بهم.
أسماء لألشهر تخالف األسماء المعروفة لدينا ،وأقام ()500
وضع اإلله (بيساكا) ً
مكان لعبادته يتوافد إليها الناس.
ومن باب التمجيد واالحترام قام عبيده ببناء بيت كبير عبارة عن قصر ضخم تكريما
وتمجيداً لهذا اإلله ،حيث يستخدمون هذا القصر المتعدد الطوابق للترويج لعبادة إلههم
واإللتقاء أثناء أيام العبادة فيه ،ولم يكتفوا بذلك بل اشتروا له مجموعة كبيرة من السيارات
والدراجات النارية التي تستخدم في تبليغ دينهم.
يحرّم (بيساكا) الذبائح اإلسالمية فضالً عن تحريمه االنتماء إلى غير دينه.
يدعي (بيساكا) دائماً في أثناء لقاءاته بأتباعه انه سيهزم كل األديان وسيعلو أمره في
الدنيا كلها!

 .2النبي عي�سى المجدد (نبي الجملة والن�ص):
في والية (البويرة) التي تبعد ( )120كم شرق العاصمة الجزائرية (الجزائر)
يبعث شخصٌ برسالة إلى الرئيس (بوتفليقه) يأمره بإيصالها إلى رؤساء العالم
يخبره فيها انه النبي عيسى المجدد.
(كنان بلقاسم) البالغ من العمر  43سنة الذي يدعي انه نبي الجملة والنص.
ومحمد ،Nالذي جاء بالقرآن انما هو نبي الكلمة.
كالم اهلل الجديد والذي انتقل من الكلمة إلى الجملة والنص ونزل على النبي
عيسى _كنان بلقاسم_ انما نزل عليه في الرؤى والمنامات ،وباألحرى ان الكتاب
السادس والصحيفة الثانية ،كما يدعي هذا النبي المجدد انما نزلتا على ابنيه
(عزيز) البالغ  12سنة و(محمد) البالغ  10سنوات وبواسطة ملكين يسميهما النبي
الجديد (عزمائيل وعزمها) وكان هذان الملكان يترددان على  الصبيين في المنام
ويبلغانهما بكالم اهلل الجديد الجملة والنص.
النبي الجديد لم يكن شخصاً فقيراً ومعدم الحال ليستفيد من حركته هذه
لجمع المال بل كان ميسوراً ويمتلك ثروة مالية البأس بها.
فانت تالحظ عزيزي القارئ ان هذا النبي الجديد انما قامت دعوته على
اساس واحد وهو الرؤية في المنام.

قالت ال ت�ستغربوا:

 .3مهدي التكفير (ابن تومرت):

قائد قبائل مصمودة االمازيغية ومؤسس الدولة الموحدية (1128-1080م) ،في بالد
السوس أسس (ابن تومرت) مسجداً يجتمع فيه مع تالميذه وزعماء قبيلته والمؤيدين له ،واختار
منهم نخبة لتكوين قاعدة لدعوته ،حيث شرع بتدريس أصحابه وعلى شكل حلقات منظمة بث
من خاللها أفكاره وأخذ يعد هؤالء إعداداً دقيقاً ثم ألف لهم كتابه التوحيدي بلسانهم البربري
وقسمه الى سبعة أحزاب وسماه (اعز ما يطلب) أودع فيه عقيدته ومنهجه بشكل كامل.
فلما شعر بالقبول في أوساط مريديه وأصحابه أطلق مقولته المشهورة (ان من اليحفظ
كتاب التوحيد انما هو كافر وال تؤكل ذبيحته) فصار هذا الكتاب عند المصامدة كالقرآن الكريم.
ادعى (محمد بن تومرت) في بادئ األمر انه معصوم ،وبعد ذلك أخذ بما يالئم اتجاهه
ويخدم أهدافه من الفرق اإلسالمية األخرى وك ّفر كل من لم يؤمن بما يقول واستباح دمه حتى
لو كان من أتباعه.
كان يوزع مسؤوليات الدولة ووظائفها على أصحابه حسب والئهم وطاعتهم له ،وله مقولة
وجهها للمخلصين من أتباعه (ما على وجه األرض من يؤمن إيمانكم وانتم العصابة المعنيون
بقول النبي ،Nطائفة بالمغرب ظاهرون على الحق اليضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر
اهلل وانتم الذين يفتح اهلل بكم فارس والروم ويقتل
الدجال ومنكم األمير الذي يصلي بعيسى بن مريم
وال ي��زال األم��ر فيكم إل��ى قيام الساعة) فاشتدت
طاعة القوم له وأصبحوا يستميتون دونه.
فلما رأى منهم ذل��ك ص��رح ب��أن��ه م�ه��دي آخر
الزمان الذي وعد به النبي Nحيث خطب في سنة
(515هـ) قائالً (الحمد هلل الفعال لما يريد القاضي
بما يشاء ال راد ألمره وال معقب لحكمه وصلى اهلل
ع�ل��ى س�ي��دن��ا محمد المبشر ب��ال�ه��دى ال ��ذي يمأل
األرض قسطا وع��دال كما ملئت
ج��ورا يبعثه اهلل اذا نسخ الحق
بالباطل وأزي��ل العدل بالجور،
مكانه بالمغرب األقصى واسمه
اسم النبي ونسبه نسب النبي)،
فبايعه الناس على أنه المهدي
وكان يلقب قبل ذلك باإلمام كما
يقول (اب��ن خ�ل��دون) وبعد ذلك
استتب ل��ه األم ��ر وسيطر على
كثير من البقاع.
ي�ق��ول ال �م��ؤرخ عبد ال��واح��د
المراكشي بعد هزيمة الموحدين
ف��ي م �ع��رك��ة (ال �ب �ح �ي��رة) س��أل
(اب��ن ت��وم��رت) أصحابه  ،هل
عبد المؤمن فيكم _وه��و أحد
أصحابه_ ،قالوا :نعم ،قال:
(ق��د ب�ق��ي أم��رك��م م��ا دام عبد
المؤمن فيكم).
ثم دخل ولم يره أحد أبداً.

تالحظ �أخي القارئ الكرمي ان هذه الدعاوى التي مرت عليك يف الأعداد ال�سابقة ويف هذا العدد ،وما �سيمر
عليك من دعاوى مزيفة باطلة تعتمد على �أركان �أ�سا�سية لرتويج دعوتها ،منها الر�ؤى والأحالم ،ومنها التلفيق
يف الأحاديث وتطبيقها الباطل ،ومنها الت�أويل بال �شاهد �أو دليل ،ومنها ا�ستثمار الأو�ضاع امل�ضطربة يف البلدان
�أو �ضعف الدول ،ومنها جهل النا�س وب�ساطتهم و�سذاجتهم ومنها املال الذي يتم به جتميع الأن�صار واملريدين.
يدعي دعوى باطلة مما مر عليك ومما �سي�أتي،
هذه الأ�سباب وغريها تكاد تكون عنا�صر م�شرتكة جلميع من ّ
ومما �شاهدت وت�شاهد كـ (دعوى عبد الزهرة الكرعاوي) الذي قتل يف منطقة الزركة يف النجف اال�شرف،
و(دعوى القحطاين) الذي ادعى انه اليماين ،و(دعوى فا�ضل املر�سومي) الذي يدعي انه �صاحب النور الإلهي
وانه املبعوث باحلق يف هذا الزمان ،و(دعوى احمد ا�سماعيل كاطع) الذي يدعي انه ابن الإمام ،وغريها من
الدعاوى التي نعي�شها يف زماننا احلا�ضر .
فاقر�أ �أيها العزيز �أدلة ما ذكر لك يف الأعداد ال�سابقة وما ّ
�سطرته (الت�ستغربوا) من بيان حالهم ،واقر�أ �أدلتهم
وقارن بينهم والتم�س احلق وتفح�ص الأمر جيد ًا قبل ان ت�ضيع يف غياهب التيه وال�ضالل.
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ا ّن انتش ��ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س ��يؤول إليها أمر البش ��رية ال محالة ،وان مس ��ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ السباب كثيرة ،من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة ،فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا
هذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن.Q
ً
ونحــــــن في ((صدى المهدي)) سنفرد لهـــــذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكرا وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

�شيعة فرن�سا حترك فاعــــــــــــل ون�شاط واعد

اعداد :هيأة التحرير

ايام عاشوراء في فرنسا

فرن�سا  /الواقع الجغرافي:
الجمهورية الفرنسية دولة أوربية تقع في أوربا الغربية ,وتمتد
م ��ن البح ��ر األبيض إلى القن ��اة االنجليزية وبحر الش ��مال ,ونهر
الراين إلى المحيط األطلس ��ي ,وهي مجاورة للمملكة المتحدة,
بلجيكا ,لوكس ��مبورغ ,ألمانيا ,سويس ��را ,إيطالي ��ا ,موناكو,
أندورا وأسبانيا.
وله ��ا أيض� �اً ج ��زر وأراض وراء البح ��ار الواقعة ف ��ي القارات
األخرى.
حيث تش ��ترك بحدود األرض مع البرازيل ,سورينام ,وجزر
األننيل الهولندية.
تبل ��غ مس ��احة الجمهوري ��ة الفرنس ��ية   551500ك ��م ,2أم ��ا
التعداد السكاني فيها فيبلغ  60مليون نسمة.
الواقع الديمغرافي  /الديني:
فرنس ��ا دولة علمانية ،تعتبر الحرية الدينية حقاً دس ��تورياً,
عدد المسيحيين الكاثوليك فيها  %65من مجموع السكان.
أمّ ��ا الالدينيين ونقالً عن الويكيبيديا فإنهم يش ��كلون ,%15
ويأتي بعدهم المسلمون ويشكلون  ,%6ويشكل البروتستانت ,%2
واليه ��ود  ,%1والبوذي ��ون  %1أيض� �اً ,أم ��ا الذين يؤمن ��ون بأديان
أخرى فتصل نسبتهم إلى حوالي  %10تقريباً من مجموع السكان.
الواقع االقت�صادي:
يدم ��ج اقتصاد فرنس ��ا عمل حر ش ��امل ,وتحتف ��ظ الحكومة
بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاع البناء التحتي بملك
أغلبية شركات سلك  الكهرباء ,الطائرات و االتصاالت.
وفرنس ��ا عض ��و بمجموع ��ة ال ��دول الصناعية الكب ��رى ,ولها
خام ��س أكب ��ر اقتصاد في العال ��م في  2004وذلك بع ��د الواليات
المتحدة,الصي ��ن  ,اليابان ,ألماني ��ا ,وهي خامس أكبر مصدر
للس ��لع المصنعة في العالم ,وهي عضو منظم ��ة التعاون والتنمية
االقتصادية وثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية وتعد فرنس ��ا أكبر بل ��دان الطاقة الغربية بعد
استثمارها الثقيل في الطاقة النووية.
وتمتل ��ك فرنس ��ا ترس ��بات طبيعي ��ة كثي ��رة من خ ��ام الحديد
والبوكس ��يت والفح ��م الحج ��ري والفح ��م والغ ��از الطبيع ��ي،
والصناع ��ات الخدمي ��ة الحكومي ��ة والخاصة من أه ��م القطاعات
االقتصادية في فرنسا.
وكانت المناط ��ق الكبيرة لألراضي الخصب ��ة وتطبيق التقنية
الحديث ��ة ،وجم ��ع اإلعان ��ات المالي ��ة األوربي ��ة قد جعلت فرنس ��ا
المنت ��ج الزراعي البارز في أوربا .وتعد التربة الخصبة من الموارد
الطبيعي ��ة فيها حيث أن   %90م ��ن أراضيها من أخصب األراضي
الزراعية.
بزوغ الإ�سالم والت�شيع في فرن�سا:
لقد اس ��توطن المس ��لمون فرنس ��ا في مرحلتين عبر التأريخ،
أحداهم ��ا تتعل ��ق  بتهجر مس ��لمي األندل ��س الج ��ارة ,وتمتد هذه
المرحل ��ة من القرن الثام ��ن إلى القرن الخام ��س الميالدي ,أمّا
المرحل ��ة الثانية فتبدأ من الحرب العالمية األولى في مطلع القرن
العشرين إلى يومنا هذا.
م�ؤ�س�سات �شيعية في فرن�سا:
ينشط الشيعة في فرنسا ،ويتجسد نشاطهم هذا في جمعيات
أنشؤوها هناك ,ومازالت تؤدي كبير دورها اإلسالمي ,ومنها:
 الجمعية اإلسالمية اللبنانية .في تولوز:وتنشط بإقامة دعاء كميل كل يوم خميس ,واالحتفال بالمولد
النبوي ومواليد األئمة Kوالمجالس الحسينية ,ومحاضرات آل
البيت ،Kويديرها (.)mmecliet
 االتح ��اد الش ��يعي الفرنس ��ي ,ف ��ي غران ��د س ��يندت(بادوكاليه):
وه ��و تجم ��ع رس ��مي يمث ��ل الش ��يعة هن ��اك بجمي ��ع أصوله ��م
ومنابعهم ,وهدفه تقوية الوعي لديهم ونشر ثقافة آل البيت،K
ويديره (يحيى القواسيمي).
 مركز الزهراء / Pفي غراند:وينش ��ط في نش ��ر آراء مذهب أهل البيت ,Kوالكش ��ف عن
ال ��روح العالمية لرس ��الة آل البي ��ت ,Kواالستش ��هاد بعلومهم,
ونش ��ر الكتب واللق ��اءات المحاضرات وإقامة الس ��فرات ,ويديره
(قواس ��مي يحيى طاهري) و(جمال عب ��د الكريم خالد)  .الصفحة
على اإلنترنت.centre-zahra.com :
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مقر مركز الزهراء

سانكو محمدي

 جمعية الغدير اإلسالمية /باريس:وأنش ��طتها ثقافية اجتماعية دينية لعموم المس ��لمين في
فرنسا ,عن طريق الوعي الديني ,وعبر إقامة أفراح ومآتم
آل البي ��ت ،Kويديره ��ا (محم ��د فرح ��ات) (أب ��و عدنان).
الصفحة على اإلنترنت.alghadir.org :
 مركز زينب/Pتولوز:وه ��ي عب ��ارة ع ��ن مدرس ��ة لنش ��ر مع ��ارف أه ��ل البيت
centre-zaynab-c
K
toulouse.com
�شخ�صيات �شيعية فرن�سية:
 وارتون كرباسي (حسين إثنا عشري):ول ��د وارتون كرباس ��ي بقري ��ة (فونتنبلو) الت ��ي تبعد عن
باريس قرابة الخمس ��ين كيلو متراً .أكمل دراس ��ته االكاديمية
في دار المعلمين ثم تخصص بهندسة الراديو والكهرباء.
مركز الزهراء فرنسا
ل ��م يب ��ق وارت ��ون طويالً في فرنس ��ا ،حي ��ث و ّقع عق ��داً عام جمعية الغدير فرنسا
(1956م) مع إحدى ش ��ركات الطيران لمدة سنة واحدة في مطار باإلسالم لينشروا زيف افكارهم  .
(مهرآباد) الدولي في طهران.
كان الب� �دّ من تقويم وضع الش ��يعة هن ��اك والعمل على
اغتن ��م وارتون كرباس ��ي اوق ��ات فراغه في اي ��ران بالمطالعة تأصي ��ل ج ��ذور وجودهم بتثبي ��ت عقيدتهم وتس ��ليحهم بما
ً
والدراس ��ة حول الدين االس�ل�امي عموما والمذهب الش ��يعي على يق ��وي هذه العقيدة ,لتكون هذه التقوية مصدر خير ونش ��ر
وج ��ه الخص ��وص ،وش ��اءت الحكم ��ة االلهي ��ة ان يص ��اب بمرض لإلسالم الحق بطريقه الصحيح الذي أختطه له رسول اهلل
عض ��ال  .وبم ��رور األي ��ام أش ��تد مرض ��ه ومعاناته وتزامنت ش ��دة  ,Nوذلك بش ��تى الوس ��ائل والطرق الت ��ي يراها أصحاب
المعاناة مع ش ��هر محرم الحرام ،يقول وارت ��ون( :كانت بجواري الشأن ومن يتحمل هذه المسؤولية العالمية الشريفة.
دار واس ��عة أُع ��دت للتعزي ��ة بالمناس ��بة ،وكانت المآت ��م تقام في
جمعية فرانكو فرنسا
الليال ��ي وتُلقى فيها ذكري ��ات المصائب (فاتف ��ق ذات ليلة ان قدم
الى أحد خدمة المأتم طبق ش ��اي ،وقال :تش ��تهي أن تشرب شاي
اإلمام الحس ��ين Qفقبلت منه على اشتياق ورغبة تامة ،وعندما
لمس ��ت شفتاي ذلك الش ��اي ،أحسس ��ت أن نوراً خاطفاً أضاء في
فكري ،فناجيت ربي( :إلهي بحرمة اإلمام الحس ��ين Qومنزلته
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�صرين في الدنيا ومن
أرني معجزة خارقة ألستريح من هذه اآلالم وفي اليوم التالي وعند
الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم
نهوضي من فراش ��ي رأيت عجباً ،إن المعجزة وقعت ،وش ��فيت).
فم ��ا كان منه اال ان نطق بالش ��هادتين واعلن تش ��يعه امام محضر
باك�ستان
بريلوي
انقالبي
ح�سين
�سجاد
جمع من علماء قم المقدسة .
يقول األس ��تاذ سجّاد:
 الشيخ سانكو محمدي:ول ��د (س ��جاد) ع ��ام 1960م بمدين ��ة (دي ��ره غازنج ��ان) (بع ��د إطالع ��ي وإلمام ��ي
الش ��يخ س ��انكو محمدي هو إمام مس ��جد ومدير مركز اإلفتاء
الباكستانية ،من أسرة تنتمي إلى الفرقة البريلوية الصوفية ،به ��ذه األدل ��ة ،وبع ��د أ ّن
ورئيس علماء أهل السنة في فرنسا،مسقط راسه  من الكاميرون
في
الليسانس
شهادة
على
حصل
حتى
األكاديمية
دراسته
واصل
مض ��ى علي ��ه أكث ��ر من  43س ��نة في فرنس ��ا وعند زيارت ��ه العراق
تجلّ ��ت ل ��ي حقيق ��ة األم ��ر
االجتماعية.
العلوم
وكرب�ل�اء المقدس ��ة قال( :اآلن عرفت الش ��يعة ف ��ي كربالء ،ولم
وانفتحت أمامي وأرشدتني
أكن أعرف الشيعة كما عرفتهم اآلن ،كأنكم اليوم غسلتم دماغي
انفتاح أفق معرفته:
لما فيه ص�ل�اح أمري ،لم
من كل الموروث األس ��ود ،إن اكتشافي للش ��يعة حرر لي دماغي،
�طحية،
�
س
معرفة
�يع
�
ش
بالت
�جاد)
�
س
(
األخ
�ة
�
ف
معر
�ت
�
ن
كا
أجد م ��ا يعيقني عن إعالن
ح ��رر عقلي ،فأصبح ��ت اليوم حراً ،ما رأيت ��ه ووجدته أصبح من
الواج ��ب عليّ أن أنقله كله الى العال ��م المغيب عن هذه الحقيقة).
وتعمق ��ت ه ��ذه المعرفة باألدلّ ��ة والبراهين النقلي ��ة والعقلية ،استبصاري ،فأدركت أنني
وقال أيضاً( :أنا كنت في غيبوبة تامة ،مؤسف جداً أن عمري اآلن
ودخول ��ه مع والده (المس ��تبصر) ف ��ي مناظرات عدي ��دة ولكن أمتل ��ك األس ��س والركائ ��ز
 68سنة ولم أعرف الشيعة).
خلفيات
عن
المجردة
بالرؤية
يوصيه
أبوه
فكان
هادئ،
بأسلوب
ً
المتين ��ة الت ��ي أتمكّن به ��ا من الحف ��اظ على ثب ��ات كياني إزاء
وق ��ال الش ��يخ محم ��دي( :ولكن ��ي س ��أكون جندي� �ا م ��ن جنود
في
التقليد
وعدم
الحقيقة،
عن
البحث
في
واألغراض
األهواء
التش ��يع ،أعرّف العالم بالشيعة،اآلن عرفت اإلسالم الحقيقي،
التيارات الفكرية المعاكسة).
ها أن ��ا أبكي وأنا أزور آل بيت النبي Nالذين أخفوهم عنّا ،زرت
مجال أصول الدين ،وشجّعه على سلوك النهج الموضوعي في
ومن ذلك الموقف ركب (األس ��تاذ س ��جاد) س ��فينة النجاة
المدين ��ة المنورة ،ولم أجد آل بيت النبي ،Kولم اطّلع عليهم،
تبنّي المواقف ،أل ّن المسؤولية كبيرة أمام اهلل سبحانه وتعالى .وتش ��رف باعتناق مذهب أهل البيت Kوأعلن استبصاره عام
واليوم اكتشفتهم).

امل�ستب�صرون

�شيعة فرن�سا  /الواقع والطموح:
حيث الحضور اإلس�ل�امي الشيعي في فرنسا وحيث التحديات
القائمة هناك ،والمتأتية م ��ن علمانيين غارقين في علمانيتهم،
غي ��ر متفهمين للواقع اإلس�ل�امي ،كذلك ما يس ��ببه م ��ن تبرقعوا

يقول األخ (س ��جاد)  أتذ ّكر يوماً أ ّن _أب ��اه_ قال لي :نحن
عندما نبادر إلى شراء شيء صغير ،فإنّنا نستفسر عنه بدّقة،
فما بالنا نتساهل في أمر عظيم يتحكّم بعاقبة أمرنا!
المرحلة العصيبة لتحديد المصير:

1985م في بلده باكستان.
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مقاالت وتتمات

الشيخ علي الكوراني

الحلقة األولى

سلسلة مقاالت تنشر على شكل حلقات أخذت من كتاب (دجال البصرة)
تأليف الشيخ الكوراني وتم إعادة ترتيبها دون املساس بالنص إال ما
تقتضيه ضرورة النشر من ترتيب أو حذف لبعض ما ال يؤثر على النص
واملضمون ،ارتأينا تقديمها للقارئ على ما هي عليه وبقلم الشيخ املؤلف
الذي يمثل قراءة يف أدعياء املهدوية بلون خاص قد تميز به قلمه.

لماذا الت�أكيد على عالمات الظهور؟

تتمة

تتمة

بالمئ ��ة ،ونح ��ن انما آمنا ب ��اهلل وعرفناه وآمن ��ا بوحدانيته وآمن ��ا بلزوم بعثه
للرسل ثم آمنا بالرسول بعد االيمان بمعجزته.
والرس ��ول جاء بقرآن قد مل ��ئ باآليات التي تقول (إِنَّمَا هُ� �وَ إِلَهٌ وَاحِدٌ)،
(وََآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْ ُل نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ)( ،وََآيَةٌ لَهُمُ أَْ
الرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا) وآيات
كثيرة غيرها ،ولهذا فإن العلماء يعبّرون عن هذه األدلة بانها إرش ��ادية يعني
ترش ��د البشر إلى حكم العقل ،واالّ فاإلنسان ال يمكن له ان يؤمن باهلل بسبب
الق ��رآن فق ��ط ونحن الب ��د ان نبين للن ��اس ان معتمدنا ومستمس ��كنا ليس هو
خصوص األخبار الواردة من الرسول Nواألئمة األطهار Kفي الموضوعات
التي يوجد فيها استدالل عقالني ،انما نعتبر هذه االخبار ارشادات واشارات
ال ��ى ذل ��ك الحك ��م العقالني ال ��ذي ربما يكون االنس ��ان محجوبا عنه بس ��بب
الشهوات ،بسبب العصبيات ،وبسبب االنتماءات الدينية أو الطائفية.

يب ��دو أن معرفة عالمات الظهور س ��تبرز أهميتها إذا م ��ا عرفنا أن هناك
أزمة فكرية س ��تتفاقم إلى الحد الذي يش ��عر به المرء أنه يعيش في حالة ضياع
فكري وهوس عقائدي ,ومنش ��أ ذلك مشكلة االنسياقات الحميمة وراء الشهرة
وحب الجاه والسعي للحصول على أكبر قدر من العناوين المفتعلة التي يحرص
عليها أهل الدنيا ...وهكذا فال بد إذن من محاولة إفش ��اء اآلراء المنحرفة التي
يستطيع من خاللها البعض إغواء أكبر عدد ,وتشكيل قواعد عريضة من خالل
االدعاءات الباطلة التي س ��يطلقها هؤالء في التمويه على الحقائق المبثوثة من
خالل المعارف الدينية التي تتعهّد بظهور المهدي Qوعالماته ومواصفاته.
فراغ فكري
لذا فدعوى الس ��فارة الكاذبة ,أو المهدوية الباطلة تنش ��أ من ٍ
وضياع عقائدي تنف ُذ من خاللها هذه الحاالت إلى األوس ��اط الساذجة والعقول
الخاوي ��ة من أي ��ة ثقافة ,والفارغة من أية معرفة تضم ��ن خاللها التصدّي إلى
هذه االنحرافات.
إن ما يعتري الس ��احة اإلس�ل�امية من س ��ذاجــات تعيّن لمثل هذه الدعوى
س ��رعة النفوذ في أوس ��اط هؤالء المغرر بهم  ,وهم مع ذل ��ك تواقون للوصول
إل ��ى معرفة الحقيقة وحريصون على االنضم ��ام إلى حركة اإلنقاذ ,ومحاوالت
اإلصالح التي تعدهم به ��ا فكرة اإلمام المهدي ،Qكفيلة في أن يتلهف هؤالء
إلى أية دعوى ,منس ��اقين وراء أية حركة إصالحية ترفع ش ��عارات المهدوية,
إالّ أنهم يصطدمون عن ��د حاالت التطبيق بدعاوى المهدوية وأمثالها ,فتراهم
ينخرطون بسذاجتهم دون تحقيق ومعرفة في أباطيل هؤالء الضالين والمضلّين
الذين تغويهم تصوراتهم الش ��يطانية لالنصياع إلى إرادة النفس وشهرة الجاه
فيؤسسون على ذلك مبان ضالة ليس لها من الحقيقة نصيب.
هذا ما دفع أئمتنا Kإلى التأكيد على معرفة عالمات الظهور ومواصفات
المدّعي ��ن ليتس ��نى للجميع التحصّن م ��ن هذه الدعاوة والتص ��دي إلى فضحها
وإبط ��ال مح ��اوالت مفتعليه ��ا ,ولئ�ل�اّ يس ��ارع هؤالء إل ��ى التصدي ��ق بصيحات
الشيطان وإغواءاته من خالل طيش أزالمه ومتبعيه  .

القر�آن يهدي �إىل الإمام

Q

إن اإلس�ل�ام دي� �ن التوحيد؛ إذ أ ّن جميع تعاليم� �ه االخالقيّة والعلميّ ة
نزلت على أس ��اس التوحيد؛ ومُ َقنِّنها ومشرّعها هو التوحيد ،وقد وضعت
للوص ��ول إل� �ى التوحيد ،و م ��ا نزلت إالّ على أس ��اس التوحي ��د ،و إذا ما
طُب ّقت ،فهي تسمو على أساسه أيضاً.
وق ��د نبع� �ت قوانين اهلل وتعاليم ��ه من التوحيد ،ولو طبّقها اإلنس ��ان
فس ��ترفعه إلى التوحيد ،وتوصله إلى مبدئه ومنشئه .على عكس القوانين
المضادّة للتوحيد.
فك ّل إنس ��ان بلغ مق ��ام التوحيد الحقيقيّ واليقي� �ن الكامل ،فإنّه نال
درج� �ة اإلنس ��انيّة .و إذا ل� �م يبل� �غ ذلك المق ��ام فهو ناق� �ص وبحاجة إلى
تربية ،وينبغي أن يكون معلّم الناس إنساناً كامالً فالناقص اليستطيع أن
يعلّم الناس ويقودهم نحو الكمال.
والق ��رآن وحده اليس ��تطيع أن يق ��ود الناس ،إذ البدّ من إنس ��ان مُلمّ
ضليع بحقائق القرآن ،فمن هو ذلكاإلنسان؟
ال ري ��ب إنـ�ّ �ه اإلم ��ام ،معلّم الق ��رآن ،و الع ��ارف بمب ��دأ االحكام و
منش� �ئِها ،يتربّ� �ع عل ��ى منه� �ل القان ��ون ،و ينظر بعي� �ن الح� �قّ إلى عمق
المصالح و المفاسد من المنشأ واألصل.
َ
(ثُ� �مَّ جَعَلْنَـاكَ على› شَ � ِ�ريعَةٍ مِّنَ االْم ِْر َفاتَّبِعْهَ ��ا وَ الَ تَتَّبِعْ أهْو ََآء الَّذِينَ
الَ يَعْلَمُو َن).
فاإلم ��ام يس ��تطيع أن يأخ ��ذ بي ��د اإلنس ��ان ،ويق ��وده نح ��و الحقيقة
المطلق� �ة .النـّنا عرفن ��ا أ ّن خلق الس ��ماوات واألرض واإلنس ��ان ،و إنزال
القرآن وإرس ��ال الرس ��ول ،Nك ّل أُولئ� �ك بالحقّ .و كذلكاإلنس ��ان فإنّه
ينبغي أن يس ��لك سبيل الحقّ ،ويقطع طريقه إلى أن يصل أقصى درجات

تتمة

ولكنه إلى اآلن م ��ا زال يخطئ في اللغة وفي النحو وفي
قراءة القرآن ،فهذا مس ��تواه من مقدم ��ات العلم ،فكيف
في العلم نفسه!
الصحي ��ح أن هذا الدج ��ال ذهب إلى النجف األش ��رف
بمهم ��ة من مخاب ��رات صدام ،وليس للدراس ��ة أو إلصالح
الح ��وزة كم ��ا يزع ��م .وقد توثق ��ت عالقته هن ��اك بصديقه
الشيخ حيدر مشتت ،وكان حيدر أعرف منه بالجو الحوزوي
والش ��يعي ،أما أحمد فكان بعيداً عن جو الحوزة والشيعة،
إال ما سمعه ووجهه به  مسؤوله في المخابرات.
  كان أحم ��د تلمي ��ذاً لحيدر ،لكنه أقوى منه ش ��خصية
وطموحاً ،وأيسر منه مالياً.
  ذك ��ر ل ��ي بعضه ��م أنه ��م كان ��وا مجموع ��ة م ��ن بض ��ع
(نف ��رات) ،والب ��ارز فيهم حيدر ثم ضيف ��ه أحمد ،و كانوا
يذهبون كثيراً إلى جدول النجف ،وهو منخفض فيه بعض
البس ��اتين ،قال أنهم كان ��وا يقومون باإلرتي ��اض بالعبادة
والعزل ��ة ويأكلون الخبز والخضرة فق ��ط ،حتى يصلوا الى
درجات السلوك والمقامات الروحانية بزعمهم!
وفي س ��نة  1424هجرية ،أطلق حيدر وأحمد دعوتهما
لإلنضم ��ام ال ��ى حرك ��ة اليمان ��ي ،فكانا ش ��ريكين فيها،
وجعال األمر مبهماً ،فلم يكن حيدر يصرح بأنه هو اليماني
أو صاحبه!
ويظهر أن أحمد بعد ذلك َقبِل أن يكون حيدر هو اليماني
(وآمن به)!
  فنش ��ط حيدر ف ��ي إدعاء أنه اليمان ��ي الموعود ،الذي
س ��يحكم اليمن ،ويمهد لإلمام المهدي ،Qوكان شريكه
أحمد مؤيداً أو ساكتاً!
وقد جاء حيدر عدة مراتٍ إلى قم ،محاوالً التأثير على
بع ��ض الطلبة والع ��رب المقيمين فيه ��ا! وذات مرة جاء مع
مجموعة من أتباعه وقام بتوزيع منش ��ورات تبشـر باليماني
الموع ��ود! وخرج مع أنصاره على ش ��كل تظاهرة بش ��عارات
وهتاف ��ات ،متجهين من وس ��ط قم إلى مس ��جد جمكران،
ال ��ذي ي ��زوره الن ��اس ليل ��ة األربع ��اء ،ألنه مس ��جد اإلمام
المهدي .Qفقامت الشرطة اإليرانية باعتقالهم وإبعادهم
إلى العراق.
وبع ��د س ��قوط صدام س ��معنا عن حرك ��ة اليماني حيدر
مش ��تت ،فقد اس ��تغل فترة الفراغ األمني والسياسي فأخذ
يدعو إلى نفسه  .وكان حيدر مشتت يزورني.
وسيأتي في الحلقة الثانية إن شاء اهلل.

الق�ضية املهدوية عقالئية

إذن الفك ��رة المهدوي ��ة إذا جعلناها فكرة نابعة من أحاديث ش ��يعية فقد
حجمناها في الطائفة الش ��يعية ،وأمّا إذا جعلناها فكرة نابعة من األحاديث
النبوية التي كادت ان تبلغ حد التواتر في كتب الس� �نّة فضالً عن كتب الش ��يعة
أيضاً ،فقد حصرناها في الديانة اإلس�ل�امية ،ولك ��ن إذا اعتبرنا أ ّن قوامها
وجذورها نابعة من أصول عقالنية وقواعد برهانية فال يس ��تثنى حينئذ منها
أية طائفة وال ديانة وال اقليم وانما هي تجتاز جميع األطر الدينية واالقليمية.
ان معظم الدراس ��ات التي تدور حول الفكر المهدوي في اإلس�ل�ام بشكل
خاص تعتمد اعتمادا كبيرا على الروايات.
وان من أهم األس ��ئلة التي تشغل فكر الباحث اإلسالمي المثقف في هذا
العص ��ر هو أن كثرة الروايات في مجال عقالني ال يقلل من االهمية العقالنية
لذلك الموضوع وتلك المس ��ألة ،فالكل يعلم أن التوحيد مس ��ألة عقالنية مئة

الحث على معرفة عالمات الظهور:

ول ��م يأ ُل أئمة أهل البيت Kجهداً ف ��ي توضيح هذه العالمات؛ فضالً عن
أنه ��م Kقد دعوا إلى معرفتها ومتابعتها ليتس ��نى للجميع الوقوف على حقيقة
الظه ��ور ومعرفت ��ه دون أن يكون اإلنس ��ان متحيراً بغير ه ��دى ,وضاالً من غير
رش ��اد .وإلى ذلك أكدّ األئمة Kعلى معرفة هذه العالمات التي تعيّن المكلف
على اتخاذ القرار المناسب فور بدء الظهور ,وقد أكد على معرفتها أهل البيت
 Qبروايات عدّة منها:
 م ��ا رواه عمر بن أب ��ان ,عن أبي عبد اهلل Qف ��ي صحيحه,قال:(اعرف العالمة ,فإذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا األمر أو تأخر).
 وعن زرارة بن أعين ,قال :س ��معت أبا عبد اهلل Qيقول ( :يناديمن ��ادٍ م ��ن الس ��ماء :أ ّن فالناً ه ��و األمير ,وينادي من ��اد :أ َن علياً وش ��يعته هم
الفائزون) ,قلت :فمن يقاتل المهدي Qبعد هذا؟
فقال( :Qإن الشيطان ينادي أن فالناً وشيعته هم الفائزون ,يعني رجالً
م ��ن بني أمية) قلت  :فمن يعرف الصادق من ال ��كاذب؟ قال( Qيعرفه الذين
كان ��وا ي ��روون حديثنا ,ويقول ��ون :إنه يكون قب ��ل أن يكون ,ويعلم ��ون أنهم هم
المحقون الصادقون).
 وعن هش ��ام بن سالم ,قال :س ��معت أبا عبد اهلل Qيقول ( :هماصيحت ��ان :صيحة في أول الليل ,وصيحة في آخر الليلة الثانية) ,قال :فقلت:
كيف ذلك؟ قال  :فقال( :واحدة من السماء وواحدة من إبليس) ,فقلت :وكيف
تعرف هذه من هذه؟ فقال:
(يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون).
يعتب ��ر الحث على معرفة عالمات الظهور ح ��االت تعبئة (تثقيفية) تحصّن
المكل ��ف م ��ن مخاطر اإلرتجاجات الفكرية التي س ��تحدثها قضي ��ة الظهور وما
يصاح ��ب ذل ��ك من مخاطر انحراف تس ��ببها مح ��اوالت الزي ��ف الفكري الذي
ينتاب المجتمعات اإلسالمية.

التوحيد.
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عمليّة التربيّة والتعليم بعد وفاة النبيّ األكرمN؟
و هل أ ّن اللطف اإللهيّ كان فقط في عصر رس ��ول اهلل ،Nثمّ ترك
اهلل االُمّ� �ة بع ��ده مهملة ضائعة غي ��ر ملتزمة؟ وه� �ل أ ّن روح النبيّ Nبعد
الممات كفيلة بمس ��اعدة االُمّة وإيصالها إلى مقام الكمال فال تعد هناك
حاجة إلى شخص حيّ من أهل إليقين؟ وهل أ ّن العمل بالقرآن وفقاً لفهم
الناس البس ��طاء يكفي ب ��دون تعريف للحقائ� �ق؟ وه� �ل أ ّن العمل الصالح
نفس� �ه ،مثل الصالة والص ��وم ،والصدق ،واجتناب الس ��رقة والقمار،
يوصلاإلنسان إلى مقام اإلنسانيّة؟
يُن َق� �ل أ ّن الن ��اس في سويس ��را وبعض ال ��دول االُخ ��رى ال يكذبون،
واليسرقون ،وال يخونون ،فاألش ��خاص قد تربّوا وتعوّدوا على نمط عمل
ينج ��زون في ��ه أعمالهم ب ��دون رقابة ،بل ب ��كل إخالص ،وهم يعيش ��ون
حرك� �ة دائبة في ه ��ذا الطريق .ومن األفضل أن نطل� �ق على أمثال هؤالء:
الن ��اس اآلليّين .إذ أنهم ينج ��زون العمل المطلوب فق� �ط ،والخالق لهم
من المعرف� �ة ،والحقيقة ،والصف ��اء والمحبّة واآلث ��ار التوحيديّة ،وهم
يراوح ��ون ف� �ي طريقهم كالجماد وفق� �اً للتوجيهات الص ��ادرة إليهم ،بَيدَ
أ ّن هذا اليعطينا معنى اإلنس ��انيّة .ولمّا خلقت ذات اإلنس ��ان على أس ��اس
الفطرة ،فليس ذلك طريق كماله ،واالرتقاء في س� �لّم العلم والمعرفة،
والعث ��ور عل ��ى األس ��رار اإللهيّ� �ة ،وس� �رّ الخل� �ق والتكوين والوق ��وف على
الصراط والميزان والحقّ والباطل ،ك ّل ذلك ال يتحقق بهذا النسق.

�شــــــــــــــــــــــــــــــرح دعاء الندبة

وحي ��ث نعلم بمقتضى ظواهر جملة من اآلي ��ات أن وظائف المالئكة
متع ��ددة ،فلهم وظائ ��ف وجودية كقب ��ض األرواح والتص ��رف في بعض
موجودات الكون بإذن اهلل وإنزال الش ��رائع على رس ��ل اهلل فإن ما يتنزل
على أيديهم ألهل البيت Kأيضا متنوع ومتلون.
وإذا رجعنا إلتماس� �اً لوصية أهل البيت Kبمحاججة الناس بسورة
(إِنَّ ��ا أَنْزَلْناهُ) فإنّنا نجد أن هذه الس ��ورة المباركة وغيرها من آيات ليلة
الق ��در (إِنَّا أَنْزَلْن ��اهُ في لَيْلَةٍ مُبارَ َكةٍ إِنَّا ُكنَّا مُنْذِرينَ * فيها يُ ْفرَقُ ُك ُّل أَم ٍْر
حَكي � ٍ�م) (إِنَّ ��ا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْ َقد ِْر * وَ ما أَدْراكَ م ��ا لَيْلَةُ الْ َقد ِْر * لَيْلَةُ
الْ َق� �دْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَ� �ه ٍْر * تَنَ� �زَّ ُل الْمَالئِ َكةُ وَ الرُّوحُ فيها بِ ��إِ ْذنِ رَب ِِّهمْ
مِ� �نْ ُك ِّل أَمْ � ٍ�ر) تقول :إن ما يتنزل في ش ��هر رمضان وف ��ي ليلة القدر من
كل أم ��ر حكيم إنما يك ��ون على من هو مؤهل لهذا التن� �زّل إذ ال معنى أن
يتنزل المالئكة على جميع الخلق وال معنى أن يتنزل على ال أحد ،فالبدّ

تتمة

َ
اعترف من غير ق�صد �أنه في مخابرات �صدام!
إسمه :أحمد إس ��ماعيل كويطع ،من قرية الهَمْبُوشي في
منطق ��ة الهُوَيْر في قضاء المُدَيْنَة ،التابع لمحافظة البصرة.
وهو م ��ن عائلة فقيرة يدّع ��ون أنهم من بني الس ��ليمي الذين
يرجعون إلى الصيامرة.
م ��ن جيل ضياء القرعاوي وحيدر مش ��تت .وقد تخرج من
كلية الهندسة المدنية في البصرة سنة  ،1998ولم يعمل في
الهندس ��ة ،بل ذهب إلى النجف األش ��رف ول ��م يدرس ،بل
رافق حيدر مش ��تت والقرعاوي ،وأمثالهم ��ا ممن تقربوا إلى
المرجع السيد محمد محمد صادق الصدر وأظهروا أنهم من
تالميذه الخاصين.
ً
  وق ��د اعت ��رف رفقاء القرعاوي أن ��ه كان مجندا في ذلك
التاريخ من مخابرات صدام ،ش ��عبة ش ��ؤون الحوزة .ويظهر
أن أحمد إس ��ماعيل كان مجنداً من ذلك التاريخ .ومن غبائه
أنه فضح نفسه واعترف بأنه رجل مخابرات!
ً
فقد أراد أن يثبت أنه صاحب كرامة ،فنشر كتابا بإسم
(كرام ��ات وغيبي ��ات) وذكر في كتابه ه ��ذا صفحة ،27أنه
أخب ��ر قبل ش ��هور من الح ��دث بمقتل الس ��يد محمد محمد
ص ��ادق الصدر ،ث ��م أكده لخواص ��ه في ذلك الي ��وم ،يوم
الجمع ��ة ،فلم يحصل ش ��يء إل ��ى العصـر ،فأخ ��ذ الطلبة
يسألونه :وين القتل الذي تقول به؟ فكان يقول لهم :إن شاء
اهلل خي ��ر ،وبقي الس ��يد ينتظر ما أخب ��ره اهلل به ،واليوم
طويل ،حتى صار الليل ،فكان ما أخبره اهلل به  .
ف ��إذا أخب ��ره اهلل تعالى _كم ��ا زعم_ فلم ��اذا لم يخبر
سيده وأستاذه ليأخذ احتياطه!
إن كالم ��ه ه ��ذا وحده دليل لمن كان ل ��ه عقل ،على أنه
من ضباط مخابرات سيده صدام ،وأنه كان من المجموعة
المأمورة بقتل السيد الصدر!
ن�سب نف�سه �إلى الإمام المهدي!Q
كتب عن حياته في موقعه ،فحذف إس ��م جده كويطع،
ونس ��ب نفس ��ه إلى اإلمام المهدي !Qقال :إسمه احمد بن
إس ��ماعيل بن صالح بن حس ��ين بن س ��لمان ب ��ن محمد بن
الحس ��ن بن علي بن محمد بن علي بن موس ��ى بن جعفر بن
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.K
كان يعي ��ش بالبص ��رة في جن ��وب العراق ث ��م انتقل إلى
النجف األشرف وسكن فيها لغرض دراسة العلوم الدينية،
وبعد اطالعه على الحلقات الدراسية والمنهج الدراسي في
حوزته ��ا وج ��د أن التدريس متدني (متدنٍّ) ال أقل بالنس ��بة
ل ��ه ..ول ��ذا قرر اإلعتزال في داره ودراس ��ة علومهم بنفس ��ه
دون اإلس ��تعانة بأح ��د! فق ��ط كان معهم ويواص ��ل بعضهم
ويواصلونه.
فقد حذف إس ��م ج ��ده (كويطع) وجاء بدله بجد إس ��مه
صالح ،ونس ��ب نفسه إلى س ��لمان بن اإلمام المهدي،Q
وجع ��ل لنفس ��ه أربعة أج ��داد الى اإلم ��ام المه ��دي Qفهو
الخام ��س .لك ��ن لم يبين كي ��ف طالت أعمار ه ��ؤالء األربعة
أكث ��ر من ألف ومئتي س ��نة ،فهل أمد اهلل ف ��ي أعمارهم،
ثم أماتهم!
اعترف ب�أنه لم يدر�س �شيئاً في الحوزة العلمية!
ث ��م اعترف بأنه ل ��م يدرس في الحوزة ش ��يئاً ألنه لمس
تدني مس ��تواها العلمي عن مس ��تواه (العالي) ،فدرس في
بيته  على نفسه!

تتمة

دجال الب�صرة (�أحمد ا�سماعيل كويطع)
امل�سمي نف�سه الإمام �أحمد احل�سن

�أهمية عالئم الظهــور

من وج ��ود ذاك الفرد األوح ��دي المؤهل لهذا التنزّل الس ��ماوي ،وال بد
أن يكون في األرض لتس ��تمر عملية الترابط اإللهي البش ��ري ،السماوي
واألرض ��ي ،وهذه العملية التي تنتج منه ��ا هداية الناس إلى اهلل وتأمين
احتياجاته ��م فيم ��ا إذا التزموا واهتدوا ،إنّما ه ��ي ثمرة من ثمرات تلك
المش ��ارطة المقدس ��ة التي نتج عنها أن جعل أه ��ل البيت ،Kوكما في
هذا النص الندبي المبارك مهبطا للمالئكة ومحالً للوحي.
اما الرفد بالعلم المتفرع على إنزال العلم االلهي _حسب ما تقتضيه
اإلرادة اإللهية_ فهو أبرز أثر نجم عن المش ��ارطة المتقدمة وعن إنزال
المالئك ��ة وكونهم Kمهبطاً للوحي إذ كل م ��ا يأتي عن طريق المالئكة
انم ��ا هو علم وإن اختلفت ألوانه فبعضه ش ��رعي ينظ ��م الحياة والعقيدة
وبعضه اجتماعي وهكذا.

الإمام املهدي  Qوالطاقة الأ�سمائية

قالت كل شيء تغير سواء حجم الهالة أو ألوانها فماذا فعلت وأصرت
على المعرفة  فقلت لها لقد قرأت آية النور (اللهَُّ نُورُ السَّ ��ماواتِ وَ أَْ
الر ِْض
مَثَ� � ُل ن ُِورهِ َكمِشْ ��كاةٍ  ...اآلية) وهذا يدل على ان للقرآن ن ��وراً خفياً ال تراه
العيون ولكنه فعال في ذاتنا وهو والذي ينور به قلوبنا وأرواحنا وأعضاءنا
وأعصابن ��ا وباطنن ��ا  وبه نس ��تطيع أن نغي ��ر الكثير من األم ��ور في ذواتنا
وخارج ذواتنا.
ف ��إذا كان إنس ��ان عاديا قرأ آية من كتاب اهلل وه ��ي آية النور تغيرت
هالت ��ه النوري ��ة إلى أضعاف م ��ا كانت عليه فكيف من ه ��و القرآن الناطق  
وكي ��ف بمن ه ��و اليفارق الق ��رآن ويالزمه دوم ��ا وابداً ،وكي ��ف بمكن هو
خليف ��ة اهلل في األرض يقينا س ��يكون ه ��و أعلى طاقة واكب ��ر طاقة كونية
وبالتالي هو المسير على زمام مسارات الطاقة الكونية.
اإلمام المهدي Qوالطاقة االسمائية:
المتفق عليه عند المس ��لمين _س ��نة وش ��يعة_ أن اإلمام المهدي هو
آخ ��ر الخلفاء االثني عش ��ر وه ��و المنصّب من اهلل تعالى وه ��و الذي يمال
االرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظلما وجورا.
ف ��إذا كان كذلك فهو يقينا ينطبق عليه الحديث المتواتر عند الس ��نة
والش ��يعة (عبدي اطعني تكن مثلي أنا أقول للش ��يء كن فيكون وانت تقول
للش ��يء كن فيك ��ون)  وأن من يمتلك الق ��درة على أقامة الدول ��ة العالمية
الكب ��رى التي س ��عى له ��ا كل األنبياء ،الش ��ك والريب أنه يمتل ��ك الطاقة

االس ��مائية الكاملة ،فالمثلية هلل س ��بحانه وتعالى يقينا ليس ��ت بالذاتية
وإنم ��ا بما تتجل ��ى فيه من أس ��ماء وصفاته ومن هنا فإن نظرية اإلنس ��ان
الكامل التي يقول بها الشيعة اإلمامية هي متمثلة باإلمام المهدي Qكما
كانت في آبائه وجده المصطفى عليهم صلوات اهلل أجمعين.
والمثلي ��ة أيض� �اً تتجلى في أن ��ه Qنور اهلل عزوجل ف ��ي األرض فكما
ان اهلل نور الس ��موات واألرض فتش ��ير النصوص المهدوية أن دولة اإلمام
المه ��دي Qتتخط ��ى األرض لتص ��ل إلى الس ��موات فالنص ��وص تؤكد أن
الس ��فر إل ��ى الكواكب س ��يكون م ��ن الس ��هولة كما هو الس ��فر بي ��ن بلدان
األرض ،وأنه يس� �خّر له الصعاب حتى يرتقي في األس ��باب وهي أس ��باب
الس ��موات واألرض ،اذن دول ��ة اإلم ��ام المهدي Qس ��تنفتح على أقطار
الس ��موات أيضاً ولوال أنه يمتلك هذه النورية اإللهية لما اس ��تطاع أن يصل
إلى ه ��ذا الفعل الكوني ،وهناك إش ��ارة إل ��ى أن ذي القرنين امتلك هذا
الفع ��ل ولكنه ليس كامالً ،كما أن س ��ليمان Qكان مس ��خر له الكثير من
القوانين اإللهية وحتى الجن.
ول ��و أردنا ان نوضح الطاقة االس ��مائية لإلم ��ام المهدي Qلم تكفنا
أوراق ،ألن أس ��ماء اهلل عزوج ��ل التحص ��ى كذل ��ك تجلياتها ف ��ي اإلمام
المهدي ،Qوثانيا أنى لنا أن نصل إلى ما س ��يكون وما يحدث من أفعال
اإلمام المهدي Qولوال االشارات التي وصلت الينا لما تكلمنا بهذا الشأن.

األدب المهدوي

�شعراء مهدويون
ال�سيد حميد ال�سيد جواد الأعرجي

أبوذية مهدوية

إعداد :حسن عبد األمير الظالمي

جابر الكاظمي

يمن رو�ضك ينوف الخلد لو�ضاع
�إلك ناظر ي�صد وي�شوف لو�ضاع

وت��رك يب��ن حام��ي الدي��ن لو�ض��اع
بع��د ي�سف��ك ميام��ر بالمنيّ��ه
***

م��و �ألفي��ن يالغاي��ب ي��و �أال��ف
�سبعي��ن ال��ف غدروك��م يوال��ف
عجيب��ة �سيف��ك لغم��ده يوال��ف
و�شب��اه الكف��ل وت��ر الها�شمي��ه
نرتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك يالغايب
السيد سعيد الصافي

نترج����اك ليـــــــــــــــــــــــ����ل نه����ار
يالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي���ب
بي����ن الدمــــــــــــــــــــــ����ع والحس����رة
ي���وم الوع���د ننتظ���ره يالغاي���ب
ضاك����ت الوس����عة وبعد م����ا نتحمل
وكلفه الجروح البينه ما ظن تنشل
لو كثرت مش����اكلنه ون����دوّر عالحل
وغي���رك يغايبن���ه اش���بعد نتأم���ل
ك����وم وش����وف بين����ه ش����صار
يالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي���ب
حالتن����ه كلـــــــــــــــــــ����ش خط����ره
ي���وم الوع���د ننتظ���ره يالغاي���ب
لو ردنه نحجي برمز لو عالمكشوف
م���ا يخفى عنك تعلم وزين تش���وف
اصبح المنك����ر غالب على المعروف
والحك يعيش بسجن اظلم مجتوف
تعل����م زيـــــــــــــــــــــــــ����ن باالس����رار
يالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي���ب
أو بالوض����ع عنــــ����دك خب����ره
ي���وم الوع���د ننتظ���ره يالغاي���ب
يومي����ة تزه����ك م����ن الهم����وم أرواح
والتدع���ي تعم���ل بخي���ر واص�ل�اح
واعله الوضع تحجي بدموع التمساح
كل همها يبن الحسن جمع االرباح
تبي����ع الديــــــــــــــــــ����ن بال����دوالر
يالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي���ب
وميهمه����ا حــــــــــــــــــ����ال الفق����ره
ي���وم الوع���د ننتظ���ره يالغاي���ب
يالغاي����ب غياب����ك تع����ده ح����دوده
لي���ل الظلم انه���ض وكس���ر اقيوده
والفتن ت����دري بكل كت����ر موجودة
أو حش���د الس���فياني علينه جنوده
ج����رد الس����يف واخ����ذ الث����ار
يالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي���ب
م����ا نف����ذ كلبــــــــــــــــــ����ك صب����ره
ي���وم الوع���د ننتظ���ره يالغاي���ب

من ر�سائل ال�صغار للإمامQ

ان إمامي صاحب العصر والزمان وهو حي غائب عن األبصار يخرج في
آخر الزمان يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً وقد ولد اإلمام
(عج) سنة ( 256هــ) ولد ( 15شعبان ) وال يستبعد ان يعيش اإلنسان كل هذه
المدة إذا أراد اهلل تعالى ذلك كما عاش نوح (عليه السالم) وعيسى ابن
مريم (عليه السالم) الذي رفعه اهلل الى السماء أو كما عاش الخضر (عليه
السالم) قال تعالى بديع السماوات واألرض واذا قضى أمراً فإنما يقول له
كن فيكون وانما نريد من إمامنا يسهل أمرنا وينجحني ويشفي مرضى.
االسم :هبة حسين رزاق
العمر 11 :سنة

واش � ��رق ف��وج �ه��ك ب�غ�ي�ت��ي وم� ��رادي
واج� � �ت � � َّ�ث ك� ��ل زع � ��انِ� ��ف اإلف � �س� ��ادِ
ي �ه �ف��و ل��وط��ئِ��ك ي ��ا س �ل �ي��ل ال� �ه ��ادي
ف��ال �ع �ي �نُ ق ��د رم� ��ت م ��ن اإلج� �ه ��ادِ

 .2وف ��ي قصيدة (ياصاحب العصر) يعاتب الش ��اعر إمام العصر على االنتظ ��ار ،ويدعوه لتعجيل الظهور،
ويش ��كو له حال المؤمنين بانتظاره ،وهي من بحر الطويل ،حيث تهز المشاعر وتدغدغ العواطف وتحرك األعماق.
يقول الشاعر في بعضها:

ت ��رج ��و ش �ي �ع �تُ��ك األح� � � � ��رارُ ك�ل�ه��م
ه��م يطمحون إل��ى رؤي ��اك م��ن زم��ن
هَ �ل� ّ�ا ع �ج �ل��ت ف� ��إن ال ��دي ��ن م��رت �ه �نُ
وسيطر ال�ب��اط��ل ال�م��ذم��وم ف��ي زم� ٍ�ن

ح��اش��اك تنسى فها ق��د مسّنا الضُّرُ
أرداه � � ��م ش��وق �ه��م ل��ك��نْ ب �ه��م ك �ب �رُ
ف��ي أي� ��دي ش ��رذِم ��ة م��اه�م�ه��م ك�ف�رُ
ُذل ال �ش��ري �فُ ب��ه إذ خ��ان��ه ال�ن�ص�رُ

 .3وفي قصيدة (طيف الحقيقة) تزدحم العواطف الرقيقة في بيان اشتياق الشاعر إلى رؤية مواله ،وبيان
عطش ��ه وتله ّف ��ه إلى طيفه والروي ��ة من فيض ن ��وره ،وكلماته غامرة بالحب ،موشّ ��اة بالعاطف ��ة ،مفعمة بالحنين
وصورها رومانسية جميلة ،يقول فيها:

زرن� � ��ي ف ��دي� �ت ��ك ف���ال� �ف���ؤاد م �ش��وق
طيف الحقيقة ه��ل سأحظى لحظةً
�ض ن ��وركِ حينما
ه��ل أرت ��وي م��ن ف�ي� ِ
ي ��ا م ��ن س �ك �ن��ت ق �ل��وبَ �ن��ا ف �ع �ي��ونُ �ن��ا
ي ��ا ح �ج � َة اهلل ال �ج �ل �ي � َة ف ��ي ال� ��ورى

وب � ��ه م� ��ن ال� �ب� �ل ��وى ج� � ��وىً وح� � ��روقُ
ب� �م� �ن ��اي م� �ن ��ك ف ��إن ��ك ال �م �ع �ش��وقُ
ي �ج �ل��و ع� �ي ��ون ��ي ق � � �دّك ال �م �م �ش��وقُ
ت ��رن ��و إل� �ي ��ك وه� ��ده� ��ا ال��ت��ح��دي��قُ
أَش� �ف ��ق و ُط � � َّ�ل ف �مَ��ن س � ��واكَ ش�ف�ي�قُ

 .4وفي قصيدة ألقاها بمناس ��بة والدة اإلمام الحجة Qفي النصف من ش ��عبان وهو يزف التهاني إلى جده
المصطف ��ى Nوأبي ��ه المرتضى Qوجدته فاطم ��ة الزهراء ،Pضمّنها حباً والئياً خالصاً وش ��وقاً عارماً لس ��يده
المنتظر Qودعوة قلبية صادقة بتعجيل الفرج ،يقول فيها:

ول� ��د ال �م �خ �لّ��ص ف ��اب� �ش ��روا ب �س�لام
زف�� � ��وا ال� �ت� �ه ��ان ��ي ل �ل �ن �ب��ي م �ح �م��د
ف��ان�ش�قَّ ي��ا وج� �هَ ال��دج��ى ع��ن وج�ه�هِ
ون� � ��رى ب �ط �ل �ع �ت��ه ال �ب �ه �ي��ة م �ش��رق �اً
ت �ه �ف��و إل�� ��ى ل� �ق� �ي ��اه ك� � � ّل ن �ف��وس �ن��ا

وت �ح �ق��ق األم � ��ل ال �ج �م �ي��ل ال �س��ام��ي
�ام
وك � � ��ذا ل� �ح� �ي���درة ف� �ت ��ى اإلس� �ل � ِ
�ام
ك� �ي� �م ��ا ن � �س � �رُّ ب � �ث � �غ� ��رهِ ال � �ب � �سّ� � ِ
�ام
ك ��ال� �ب ��در ي ��زه ��و ف���ي ب� �ح ��ور ظ�ل ِ
ف� ��ال � �ش� ��وقُ ف �ي �ن��ا دائ � � ��م م �ت �ن��ام �يَ

احلجة املنتظرQ
القيام ومَن به
سُعدت
ِ
بمنتظر ِ
ال غروَ إن طابت أرومة مجدها
ف ��اهلل ص � �وّر آدم� � �اً م��ن ط�ي�ن�ةٍ
وبراهم ُغ��رراً من النطفِ التي
أظهر
تخبركَ أنَّ�ه�مُ ج��روا في ٍ
وتناسلوا ف��إذا َّ
استهل لهم فتى
حتىّ أتى الدنيا الذي سيهزُّها
ولسوف يدرك حيث ينهض طالباً
ه��و ق��ائ�مٌ بالحقّ ك��م م��ن دع��وةٍ
س�ع��دت ب�م��ول��ده ال�م�ب��ارك ليلة
وزهت به الدنيا صبيحة طرّزت
رجعت إلى عصر الشبيبة غصّةً
فاليوم أبهجت الشريعة بالذي
قد كدّرت منها المشارب عُصبةٌ
ي��ا م��ن يُ �ح��او ُل أن ي�ق��ومَ مهنّياً

من اخليال الق�ص�صي

اخل�سف يف البيداء

الحاج (أبو أسعد)

هو الس ��يد حميد بن السيد جواد بن الس ��يد راضي بن السيد حسين ،وينتهي نسبه إلى السيد عبيد اهلل (األعرج)
بن الحسين األصغر بن اإلمام علي بن الحسين.Q
ولد الش ��اعر في مدينة النجف االش ��رف عام 1949م ،فأكمل دراس ��ته االبتدائية والمتوس ��طة فيها ،ثم دخل دار
المعلمين االبتدائية في كربالء وعيّن معلماً عام 1973م.
ش ��عره :بدأ يقرض الش ��عر في س ��ن مبكرة متأثراً بعمّه الخطيب الش ��اعر الس ��يد مهدي األعرج ��ي ،Hونظم في
أغراض مختلفة منها الغزل والنسيب والمدح والرثاء وكذلك نظم في التاريخ والشعر الوطني.
له ديوان مطبوع هو (األزاهير النديّة في مدح العترة النبوية) تضمن ش ��عراً رقيقاً في حب أهل البيت Kورثائهم
وفي مدحهم ومواليدهم.
وش ��عره واضح العب ��ارة ،جميل الصورة ،محكم البناء ،وكلماته منتقاة مؤثرة ف ��ي النفس ،يتفاعل معها المتل ّقي
كما تفاعل معها الشاعر نفسه.
نظم في اإلمام المهدي Qقصائد عديدة طرزت ديوانه (األزاهير الندية) الذي طبع عام 2011م.
 .1ق ��ال في قصيدة بعنوان _رم ��ز الجهاد_ وهو يدعو اإلمام المهدي Qإلى الظه ��ور وتبديد ظلمة الحاقدين
واجتثاث المفسدين وتطهير البالد من الظالمين:

بَ � � � ��ددْ ب�� �ن� ��ورك ظ��ل��م��ة األح�� �ق� ��ادِ
�واء ال �ح��ق ف� ��وقَ رب��وعِ �ن��ا
وان� �ش ��ر ل � � َ
ط � �هّ� ��ر ب � �ل ��ادَ اهللِ إ ّن ت ��راب� �ه ��ا
واك �ح��ل ب�ط�ل�ع�تِ��ك ال �ح �ن��ون جفوننا
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ع�ق��دت ع�ي��و ُن رج��ائ��ه أهدابها
�رس أطيابها
فنمت ب��أك��رم م�غ� ٍ
ل�ه��م ت�خ�يَّ��ر م�ح�ضَ�ه��ا ولُ�ب��ابَ�ه��ا
ه��ي كلّها غ��ررٌ وسَ��ل أحسابها
طابت وطهَّر ذو العُلى أصالبها
ن�س�ج��ت م �ك��ارم��ه ل��ه جلبابها
السهول هضابها
حتّى يدُكَّ على
ِ
تِ� � �رَةً ل��ه ج �ع��ل اإلل� � �هُ ط�لاَب�ه��ا
ه� ��زت � �هُ ل � ��وال ربُّ � � ��ه ألج��اب �ه��ا
حَدرَ الصباحُ عن السرور نقابها
أي��دي ال�م�س�رّة بالهنا أثوابها
من بعدما طوت السنين شبابها
س �ت �ن��ا ُل ع �ن��د ق �ي��ام��ه آراب��ه��ا
السراب شرابها
جعل اإللهُ من
ِ
إنهض بلغت من االُمور صوابها

جمع محمود قوته وت��رك أغنامه
ك��ان��ت ال�س�م��اء م�ل�ب��دة بالغيوم،
وتباشير المطر قد الحت في األفق ،وه��رول خلف احدهما قاصداً مكة،
ال��راع��ي محمود يسرع بأغنامه الى وهو يقول:
 ي ��ا رج� ��ل ي ��ا رج� ��ل ق ��ف ليح�ي��ث م �ض��ارب ق��وم��ه وع�ش�ي��رت��ه في
تلك البيداء الشاسعة ،كانت هناك لحظة..
ول �ك��ن ال ��رج ��ل اس � ��رع ،واس���رع
قوافل متفرقة تسير في الطريق جيئة
وذهاباً قادمة من مدينة رسول اهلل Nمحمود خلفه ،وقد بدأ المطر ينزل
ب�غ��زارة ف��دع��اه ال��ى بيته ليستظل به
وذاهبة الى مكة المكرمة ...
ح �دّق محمود ج�ي��داً ليرى جيشاً عن المطر ،فوافق الرجل وجاء الى
ع��رم��رم �اً ي �م�لأ األف� ��ق ت �ل��وح راي��ات��ه الخيمة ،فسأله محمود:
 ماذا حدث؟ال�ح�م��راء وك��أنّ�ه��ا الشفق المحمر،
أجاب الرجل:
وقد كتب على بعضها عبارات تمجد
 إنها المعجزة ،إنها إرادةبقائدها السفياني اآلت ��ي م��ن بالد
السماء ،فجيش السفياني لم يبق منه
الشام للعبث بأرض المقدسات.
اق�ت��رب الجيش ،ومحمود يطيل إال أن��ا وأخ��ي ،وق��د مضى ه��و لينذر
النظر حيث ال نهاية لذلك الجيش ،السفياني القابع في مقره ،وأتيت أنا
وح��دث��ت ال�م�ف��اج��أة ،وص�ع��ق محمود إلى مكة ألبشر المهدي ...Qالمنتصر
وسقط مغشياً عليه ..وبعد لحظات ال محالة ،وق��د رأي��ت بعيني أن وعد
انتبه فزعاً ال يصدّق ما رأى ..كيف اهلل حق.
إنّ� ��ه ال �خ �س��ف  ...ال �خ �س��ف في
انشقت االرض وابتلعت ذلك الجيش
ع��ن آخ ��ره إال اث�ن�ي��ن ف� �رّا مرعوبين البيداء    .
باتجاهين متعاكسين..

موال مهــــــــــــــدوي
المــــــتــــــــــــــــه

كاظم بن حسون المنظور

غ���اي���ب ابّ������رج ال�����ص��ب��ر ي���ا اب����ن ال��ح�����س��ن الم��ت��ه
وال�����دي�����ن ج����ب����ده م���خ���ال���ي���ب ال����ده����ر الم��ت��ه
وال��م��ع��ت�����ص��م ب���ي���ك ك�����وم ال���ع���ادت���ك الم��ت��ه
ي���ا ج�����س��م دي����ن ال��ن��ب��ي وي����ا م��ه��ج��ت��ه وال�����روح
ب��ال�����ض��ن��ك ن���رك���ن ع��ل��ي��م��ن ����س���ي���دي ون�����روح
ي����ا ي�����وم ي�����ص��ب��ح ي��ب�����ش��رن��ه اب����ن����داه ال�����روح
ول�����ش��م��ل اال�����س��ل�ام ت�����ص��ب��ح راي����ت����ك الم��ت��ه

مسجات مهدوية

حسن الظالمي

ل���و ت��ب��ع��د ع��ل��ى ال��ع�����ش��اق
�إذن ي��ال��م��ه��دي يالمحجوب
كم م��رة �أرج��و م��رورك في الكرى
�إ ْن ل��م �أك���ن اه ً
�ل�ا ل��ح ّ��ب (محمد)

وت���ح���ج���ب ر�ؤي�����ت�����ك ع��ن��ه��ا
ي��������زود ل���ف���رق���ت���ك ون���ه���ا
طيفاً يك ّحل مقلتي بما �أرى
ف��زر ال��ف���ؤاد فقد بحبك �أب��ح��را

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

اش��طب على كلمات بيتي الش��عر داخل المربع لتبقى لك ( )7حروف منها تتكوَّن
كلمة الس��رّ التي ه��ي إحدى المدن العراقية _ قرب بغداد _ تش��هد مالحم قتال بين
جيش السفياني وجيش شعيب بن صالح.
على _ اُفق _ سامراء _ بدا _ كوكب _ السع ِد _
ينير _ الدجى _ من _ طلعة _ القائم _ المهدي _
هو _ ابن _ علي _ الطهر _ من _ آل _ هاشم _
وأكرم _ هي _ من _ بني _ شيبة _ الحم ِد

رثاء القائم املهدي Qيف فراق ال�شيخ املفيدH

جاء في (مجالس المؤمنين) ،وفي (بحار األنوار) .الحكاية الخامسة والعشرون.
قال الس ��يد القاضي نور اهلل الشوش ��تري في (مجال ��س المؤمنين) ما معناه أنه
وجدت هذه األبيات بخط صاحب األمر Qمكتوبة على قبر الشيخ المفيد:G
ال ص� �وّت النّاع ��ي بفق ��دكِ انّ ��ه ي ��وم عل ��ى آل الرّس ��ول عظي� �مُ
إ ْن كنت ق� �دْ غيّبت في ج ��دثِ الثّرى فالع ��د ُل والتّوحي ��د في� �كَ مقي� �مُ
�دروس عل ��ومُ
والقائ� �مُ المه ��ديُ يف ��رحُ كلّم ��ا تلي� �تْ علي� �كَ م� �نَ ال � ِ

 قال تعالى:��ق
اع��ةُ َو ا ْن�شَ َّ
ال�س َ
(ا ْق َت َر َب��تِ َّ
ا ْل َق َم ُر) القمر.1 :
أخ ��رج الحافظ القن ��دوزي (الحنفي)
ف ��ي (ينابي ��ع المودّة) أ ّن جعف ��ر بن محمد
الصادق Qقال في قوله تعالى (النص):
(الساعة قيام (القائم) قريب).

 وقال تعالى:�سيماه�� ْم
( ُي ْع�� َرفُ ا ْل ُم ْج ِر ُم��و َن ِب
ُ
َف ُي�ؤْخَ ��ذُ ِبال َّنوا�ص��ي َو ْ َ
الأقْ��دا ِم)
الرحمن.41 :
ق ��ال القن ��دوزي في ينابيع ��ه أ ّن جعفر
بن محم ��د الصادق Qقال في قوله تعالى
(النص):
(إذا ق ��ام (قائمن ��ا) يع ��رف أعداءن ��ا
بسيماهم ،فيأخذ بنواصيهم وأقدامهم،
يخبطهم هو وأصحابه بالسيف خبطاً).

املنا�سبات املهدوية
 -1س ��نة (37هـ) :معركة ص ّفين وفيها طل ��ب المؤمنون من
أمير المؤمنين Qنش ��ر راية رس ��ول اهلل Nفأبى عليهم ذلك،
وادَّخرها لقائم آل محمّد.Q
 -9س ��نة (38ه� �ـ) :معرك ��ة النه ��روان وفيه ��ا أخب ��ر أمي ��ر
المؤمنين Qببقاء الخوارج إلى ظهور مهدي آل محمّد.Q
وبع ��ده س ��نة (38هـ) :لق ��اء أمي ��ر المؤمنين Qم ��ع حبّاب
النصران ��ي وأم ��ره ببناء مس ��جد (براث ��ا) وإخب ��اره بالكثير من
المغيّبات وما يفعله جيش السفياني بأهل الكوفة.
 -10س ��نة (1384هـ) :التاريخ السندي لنقل المرجع الكبير
السيّد محمود الشاهرودي Hلتفس ��ير أمير المؤمنين Qلتوقيع
السمري Gفي تكذيب المشاهدة في المنام.
وفي هذا ال�شهر �أي�ضاً:
وبعده س ��نة (37هـ) :لق ��اء أمير المؤمني ��ن Qمع نصراني
س ��نة (274هـ) :التاريخ الس ��ندي لحديث علي بن الحس ��ن
_بعد انتهائه من معركة ص ّفين_ وأخبره النصراني بوجود كتب التيمل ��ي عن اإلمام الباق ��ر Qفي تمنّي نبيّ اهلل موس ��ى Qأن
وآثار من عيس ��ى Qعنده تحكي وتبشّ ��ر برسول اهلل Nواألئمّة يكون هو قائم آل محمّد.N
االثني عش ��ر Kمن بعده ونزول عيسى Qآخر الزمان وصالته
س ��نة (274هـ) :التاريخ الس ��ندي لحديث علي بن الحس ��ن

خلف اإلمام الثاني عشر.
 -23س ��نة (260هـ) :إرس ��ال أبي األديان م ��ن قبل اإلمام
العس ��كري Qف ��ي مهمّ ��ة وإخب ��اره بوفاته Qوبث�ل�اث عالمات
لمعرف ��ة خليفت ��ه اإلمام المه ��دي Qبعد رجوع أب ��ي األديان من
السفر.
 28_26س ��نة (11هـ) :إخبار رسول اهلل Nلفاطمة Pوهو
بأن المهدي من ولدها.
 Nفي مرضه الذي تو ّفي فيه َّ
 -28س ��نة (260هـ) :خروج اإلمام المهدي Qمن سامراء
قبل شهادة أبيه Qبعشرة أيّام على رواية.

التيملي عن اإلمام الصادق Qيحكي مدَّة تسلّط السفياني وهي
تسعة أشهر.
س ��نة (274هـ) :التاريخ الس ��ندي لحديث علي بن الحس ��ن
التيمل ��ي عن اإلمام الباقر Qيحك ��ي فيه حال المرجئة في زمن
اإلمام المهدي.Q
س ��نة (274هـ) :التاريخ الس ��ندي لحديث علي بن الحس ��ن
التيملي عن اإلمام الباقر Qفي شرح حال المؤمن وكرامته عند
اهلل واإلخبار عن بعض تحرّكات السفياني ومدَّة حكمه.
س ��نة (381هـ) :التاريخ الس ��ندي لحديث هارون بن موس ��ى
عن زيد بن علي Jوفيه بشارة َّأن المهدي Qمن آل محمّد.K
سنة (410هـ) :وصول الرس ��الة األولى للشيخ المفيد Hمن
قب ��ل اإلمام المهدي Qفي أيّام بقيت من ش ��هر صفر يؤ ّكد فيها
على اهتمامه بش ��يعته  Qبقوله( :إنّا غير مهملين لمراعاتكم،
وال ناس ��ين لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو اصطلمكم
األعداء).

انطالق��ا م��ن الواجب الملقى على عاتق الم�ؤمنين باالنتظار و�إيمانا من مركز الدرا�س��ات التخ�ص�صية بان كل خطوة �أو طريقة من �شانها تقوية االرتباط
بين المجتمع و�إمامه الغائب Qالب ّد من ال�سعي لتفعيلها ولتج�سيدها �سعى المركز وي�سعى ال�ستثمار جميع الفر�ص المتاحة في ن�شر الثقافة المهدوية وربط
جيلن��ا الحا�ض��ر ب�إم��ام الع�ص��ر والزمان ,Qوحيث �أنن��ا ن�شهد في زماننا ه��ذا زحفا مليونيا نح��و مرقد �سيد ال�شهداء �أب��ي عبد اهلل الح�سي��ن Qبمنا�سبة زيارة
الأربعين ،فقد �أطلق المركز حملة (متى ترانا ونراك يا �أبا �صالح) والتي تهدف �إلى جمع مليار �صالة على النبي و�آله ،لتعجيل فرج �صاحب الع�صر والزمان.

�آليات العمل وطرقه:
� )1سيت��م جم��ع مئ��ة �ألف �سبحة عادية او الكترونية وتو�ضع في طريق م�شاة الأربعين م��ن جميع منافذ كربالء المقد�سة ،وتعلق هذه ال�سبح
تح��ت الفت��ات معدة خ�صي�ص ًا للحملة وتكون موزعة على الطرق الت��ي ي�سلكها ال�سائرون �إلى كربالء المقد�سة .علم ًا ان الحملة ت�ستقبل الم�شاركات
ابتدا ًء من االول من محرم الحرام و�سوف تحت�سب �ضمن العدد المراد تحقيقه.
 )2ينبغ��ي �أن ي�س ّب��ح ف��ي كل �سبح��ة ع�شرة �آالف �صالة ،وحيث �أن �أقل عدد ينبغي �أن يكون من ال�سب��ح هو مئة �ألف فتكون النتيجة مليار �صالة
على النبي و�آله لتعجيل الفرج وهذا هو �أقل عدد ينبغي الح�صول عليه.
مالحظ��ة :ل��و �أخذنا بنظ��ر االعتبار �أن زائري ال�سنة الما�ضية ف��اق عددهم الخم�سة ع�شر مليوناً ،و�أن كل واحد منه��م يحمل معه �سبحة ،و�أنه
�صل��ى عل��ى النب��ي و�آله من تلق��اء نف�سه هذا الرقم �أي ع�شرة �آالف �صالة وه��و �أقل عدد بالن�سبة لمن ي�سير م�سافة  100كيل��و متر ،وهي �أقل م�سافة
ي�سيرها م�شاة الأربعين ,فان العدد �سيت�ضاعف �إلى خم�س ع�شرة مرة فيكون المجموع خم�سة ع�شر مليار �صالة على النبي و�آله لتعجيل الفرج.
ولكن حيث �أنه لي�س ب�أيدينا �إح�صائية ذلك وال معلومات دقيقة عنه ف�إنه يرج�أ �إلى حين الح�صول على المعلومات الدقيقة.
وبذل��ك �ستعتم��د �إدارة الحملة على الأرقام الموثوقة التي �ستح�صل عليها من قبل الم�صلي��ن على النبي و�آله لتعجيل الفرج،ومن خالل المنافذ
الت��ي �س��وف تفت��ح لهم في العتبات المقد�سة �أو عن طريق االت�صال التليفوني ور�سائل الأ�س �أم �أ���س في �أرقام الهواتف التي �سوف تعلن عنها الحملة
حيث �أن كل �شخ�ص يكمل العدد ير�سل ر�سالة مفادها �أنه قد �أكمل العدد وبذلك يكون الإح�صاء للرقم المطلوب من ال�صلوات دقيقا.
� )3إ ّن كل �ص�لاة ت�ستغ��رق ثانيتي��ن م��ن الوق��ت ،فيك��ون في كل دقيق��ة ثالثون �صالة ،ومع �ضربها ف��ي  60دقيقة نح�صل عل��ى � 1800صالة في
ال�ساع��ة الواح��دة وبذل��ك يكون تح�صيل ع�شرة �آالف �صالة من ال�شخ�ص هو بخم�سة �ساع��ات ون�صف تقريباً ،وحيث �أننا نعلم جيدا �أنه ال يوجد من
ي�سير �إلى الإمام الح�سين Qفي الزيارة الأربعين بمدة زمنية مقدارها خم�سة �ساعات �أو �ستة ،بل �أن �أغلب من ي�سيرون ي�ستغرق �سيرهم �أيام ًا وليالي،
وعليه يكون مقدار هذه ال�صالة بالن�سبة لل�سائر قليال جدا ويمكن �أن يوزعه على �أوقات م�سيره.
 )4تتلق��ى �إدارة الحمل��ة (مرك��ز الدرا�س��ات التخ�ص�صية في الإم��ام المهدي )Qر�سالة من كل �شخ���ص �أكمل الـ ع�شرة �آالف �ص�لاة على العناوين
المدرجة في ا�سفل االعالن و�سيتم االحتفاظ بالأرقام التي تر�سل ر�سائل �إكمال ال�صالة للتوا�صل معهم لأجل برامج مهدوية �أخرى ,ويكون عنوان
الر�سالة المر�سلة من قبل ال�شخ�ص الذي �أكمل ال�صالة (متى ترانا ونراك (�10000أو العدد الذي اكمله)).
البريد االلكتروني salawat@m-mahdi.com :الموبايل07821644424 :
�صفحة الفي�س بوكwww.facebook.com/m.salawat :

